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ا!دمة

المسومريةالتنوائعكلجمع!والعملهذامقالرئي!لى(لهدفان

بهامرالتيالتطوريةالمراحلخلالهمنلتبرزجامعكتابفيو!لبابلية

جميعمنالاستفادةحاولقدأكتاباهذاانكما.الرافدبققي!وادي

صفحاتهمنخلاليظهـرسوفشكوبلا،ا،ذكورةالتنرائععنحديثاح!ب

ومدلىالتثسيعمجالفيالقدماءالعراقيوناليهاوصلاالتيالراقية"!رحلة

حياتهـم.فيالقو(نيناهميه

المفاهيمجم!بعانالكتابهذاصفحاتفيالقارييجدسوفبأختصار

الوقتفيا)ماو!شعوببهاتئاديالتياجتماعيةوعدالةحريةمن*ئسانية

.عامالافالاربرمةعلىمايزيدمنذا)هراقيونوطبقهابهانادلىقد8حاضر

كتابامرةلاوللهمتضمالعربيةالمكتبةفاناعلاهفيماجاءالىاضافة

حولمانشرجميعمععشتارولبضاورنموقانونرموادطياتهفيلحوي

الموادوبقيةوحمورابيايثمئوناتنريعتيالىاضافةالقانونينهلىين

الم*ديث.البابليالعهدمن!ا!وثية

القانولْيةالوجهـ"مقالموادتنرحالىالبحثهلىافيأتطرقالماننيعلما

فيوفقتقدأكونأنأرجووختاما.القانونرجالاختصاصمن!لك*ن

التوفيق.وليوال!هالكتابهلىاعم!

رشيدفوزك!الدكتور

اهراقياالمتحفمدير
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المح!يف1

والددالةيةالحروالىالقوانينالىالحاجةبأنبهاالمسملمالأمورمن

مجتمعالهفيالاملحةبصورةتبرزلاالانسانيةالمتطلباتوبقيةالاجتماعية

العراقيغوتار.والسياسيإلاجتماعينموهامنبهابأسلامرحلةبلغت

ونتائجالمختلفةالدراصاتضوءعلىوذلكءوضوحبكللنايبينالقديم

التيالسياسيةالمجتمعاتبأنءالمراقفياجريتالتيالعديدةالحفريات

ناتستطيعلاالراقمنالجنوبيةالاقسامفيق.م0004حدودفيظهرت

والتقاليد.الاعرافعلىمدتمدةوهيالاجتماعيةومتطدباتهااليوميةأعمالهاتسير
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والسياسيةالأجتماعيةالدلاقاتبواسطتهاتنظمقوانينلهات!حنلممامْقط

القدمفيموغلةفترةفيظهرتقدالمجتمحاتهذهانوبما.والاقتصادية

الحاضرالوقتفيفأننالذاامدمحروفةالمسماريةالكتابةانذاكتكنولم

الراقيونعرفأنبعدولكن.الفترةتلكيوانينطبيعةعنشيئانعر!لأ

والقضائيةيةالاقتصادومحاملاتهماخهارهمبواسطتهاودونواال!ضابةالقدماء

الراقيونأدركالتيالاجتماعيةوالاءملاحاتالقوانينعلىنتعرفأناسمَطعنا

راصلاحاتقامواقدالقدهـاءالحراقيينان.جدامبكروقتفيوضرورتهاأهممِتها

.الشحوبمنغيرهمقبلالقوانينوعرفوااجته،عية

الذيالطينياللوحذلكهوالافتراصْهذاعلىالماديةا!،دلةومن"

2355الىبتاريخهويرجع،لكش"القديمةالعراقيةيرخةالمدفيعليهعتر

ءمروفاجتماعيإصلاحأقدمتفاصي!لنايشرحاللوحهذاومضمون..مق

ايما.حاشيئاعنهلانرفولكننامنهأقدمهوماهناكوربما.الحاكأصرقتال!في

منهايتذمركانالتيءالمساويعلىللقضاءموجهاكانالمذكوروالأصلاح

عليهممفروضصةكانتا)قيالضرائبمنتذمرهموبالأخصالمدينةتلكسثَان

.الأصلاحهذاذكرهاالىيتطرقلمطا!ئةولاسبابللقانونخلافا

مثلوفيالاصلاحهذالمثلالموجبةالاسبابنتصوراناردناماواذا

قدالرافدينواديس!صانانذلكمنلنايبدوالقدمفيالموغلةالفترةهذه

القانونحدودفيوحرياتهمحقوقهمممارسةعلىالحينذلكمنذأعتدوا

الاقتصاديةحريتهممنالانقاصالىمايؤديكلبوجهيقفونكانوافقدولذا

لاسلوبضرورياوحقاتراثاباعتبارهابهايعتزونكاْلواالتيوالشخصية

اليالضرائب.مدشديدة.مةء!ارتوليدالىادىالادراكوهذا.حياتهم

السومريالمؤرخبه"ايخبرناعلى-المحارضةواستطاعتالس!!انعلىفرخت

هوالالهةيخافصالحارجلاالحكمالىتجلبان-الاصلاحهذامدون

كماالضرائبوازالالمواووينحريةوارجعالحدلاعادالذي"اوروكاجينا"

.الاغياءجانبمناءالفقرعلىيقعكانم!اوالاستغلالالمظالمأزالانه
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تج!جححح!حسه!ح!ح!!أ

ححرر،ئه!"حمي

ب!كنى؟لم!-03\س!ك!

الأصلاحويتفسمنتللوفيالفرنسيةالتئقيباتاثناءفيوجدالطينهنمخروكل

ئمهق2355حدودلياوروكاجيناالسومريالملكبهقامالذيالاجتماعي

االللهاجراهاالتيالاصلاحاتهذهبعدالمراقفيحدثوالذي

صار.الفقيربيت"انالسومريالمؤرخيذكركما"اوروكاجينا)السومري

."الكبيرالثريبيتبجوار

بصواحهتناديهـحتوياتهاكونناحيةمنتبرشالوثيقةهذهأهميةان

وذفه.مايتناقضلكلورفضهاحريتهوتأيههدهاالانسانحقوقأهميةعلى

فطجمهالتي"ama-arأ!--4حرية"كلمةانالثانيةوالناحيةناحيةهدْه
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التاأريخفيمرةلاولظيهـتقدالحالمشعوبجميعامنيةالحاضرالوقت

الراقية.الوثيقةهذهفيالبشري

اثرتقدالأجتماضيةاواهدافها"اوروكاجينا"الملكاصلاحاتان

تلكنص!لناخلفواقداْلهماذالقدامىالمؤرنجبنفيعميقااثرامايبدوعلى

هذهجميعءنكشفوقدالأسن!حالامختافةنسخأربعفيمنقوشاالوثيقة

1عامفي"لكش"مدينةخرائبفيالفرنسيينتنقيباتفيالنسخ AVAم

.،دانجان-توروقهـانسوا"الفرنسيالعلامةءهـةلأولترجمهاواستنسخهاو

التيالقوانينقننقدبأنه"اوروكاجينا"الملككتاباتلناوتذكرهذا

الانلحدتصلنالمللاسفولكنالاجتماعيةوالحدالةالحريةللشحبوفرت

لناتكشفانالمستقبلتنقيباتتستطيعوربماالقوانينهذهمننسخةأية

المدكورالملكشريحةعنالكشففحلاتمفلو.الموضوعهذاعنشيئا

والاصلاحاتالقوانينعرفقدالحراقيكونفبذلككتاباتهفيجاءحسجما

التاريخ.هذاقبلأو.مق0025منذالأنسانيةالمتطلباتوبقيةالأجتماعية

اوروكاجينا""الملكاصلاحاتمنلنايتضحامرمنيكنومهما

السوعريينلدىمحروفةكانتالقانونحدودفيالحريةفكرةبأنالأجتماعية

.الميلادقبلالثالثالألفأهلمن

الفيبحواليالشعوببقيةسبقواقدالقدماءالحراقبىنيكونوبهذا

بصورةلناتبينوالتاريخيةالاثريةالدراساتاناذ.المجالهذافيسنة

وعلىالقوانينعلىلتميتمرفالاوسطالشرقمنطقةشعوببأنالجدللأتقبل

لممثلاالايرانيةفالش!حوب.الراقةبالقوانينتأثرتانبمدالاممارساتها

نابحدالاالقوانينتشرعولمالميلادقب!الاولطالالفقب!الاستيطانترف

فينه!6واقيةالعرالقواْفيءفوتعرفها3تالرافدواديببلاداتصالهاتم

.الميلادقبلالسادس!!القرننهاية

منتصففيالأالمدونةالقوانينعلىتتحم!فلْلمالفرعونجةمصرماا

امصرياالملكمأنالتأريخهذاقبلاذكاالميلادقبلالخامسالقرن
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انهااذيحةوالشرالعدالةءصدرايضاوكانالح!بممطلقالها(الفرعون)

فليس!؟يرتأيهالذيوبالشكلارادماهتىيغيرهاوهشيئتهارادته!تتصد.

القديم.الحراقفيالحالهوكمابموجبهاالناسبإنيقضالابتةشريعةْ!ناك

والمطالبةوالقوانينالاجتماعيةالأصلاحاتأنعلىالأكيدبهذاواننا

القدماءالراقيينبأننؤمنلكوننالامرةلاولالحراقفيقدظهرتبالحرية

هيأتالتيالظروفبأننؤكدأننريدولكنناالمفاهيملهذهاسناساأدرك

ساعدتالتيهيالعالمتأريخفيمعروفةحضا!ةأقدميقيمأنلملراق

العالم.شعوبمنغيرهمقبلالمفاهيمهذهادراكعامحماسلَاانه

الظروفانالاالراقيةالحضارةقدمقديمةيةالمصرالحضارةان،حع

العدالةبيدهالهاالفرعونمنجعدتالتيلدمصريينوالنفسنيةالجغرافية

فيالملكلأنالراقفيذلكحدثكماالقوانينبظهورت!مى!حلنيعوا)تشو

هنامجاللاأنهوالحقيقة.الألهنائبوانماالهيكنلمأ!ديماال!را!

الملكومندائماأمرهالشعبيطيعالفرعونمنجملتا):يالأسبابإشرح

للشعبتضمنبأجراءاتبأستمرارالشعبيطالبهالألهنائبالحراقيَ

الانسانية.المفاهيموبقيةالأجتماعيةوالعدالةارحرية

فيالاساسيةالأفكارمنكايتوالحريةوالحدالةالقانونانوالحقيقة

اْلهمبحيثالحمليةوالممارسةالنظريةتينالناصكلتافيالرافدينإيوابلاد

عثرفلقد.والاقتصاديةالاجتماعيةالممهومريينحياةفي!تغلغلينكانوا

المدونةالطينالواحمنالوفعلىالماضيالقرنغضونفيالا"لاريونالمنقبوو

والصكوكوالوصاياكالحقودالسومريةالقانونيةالوثائقاصخافبشتى

وعلى.المحاكموقراراتوالوصولاتوالكمبيالات6بالاتفاقياتالخاح!حة

كثيرايهتمونكانواالقضاءمجالفيالسومريينمنالعاما!ناتمايبدر

هذهمثلكانتاذءالقضائيةالسوابقصفةاكتسجتالتيالمحاكمبقرارات

ذلكفيودليلنا.الحاجةعنداليهاالرجوعليسهلنمسخبحدةتدونالحالأت

علىالساكتةبالزوجة"نمنونهاانيمكنالتيالسومريةالوثيقةفيوردما

-8-
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ربماالوثيقة!دهفيوردمالانلهانسحْتينعلىعثروالتي"يمةبالجراشالاص

ناهوالوثيقةهذهفيوردماوملخص.مهمةقضائيةسمابقةاءمبر

هذهوحوادثمهق0859حدودفيسوعربلادفيؤ!لجريمةارتثَبت

صرودةعْيرولاسبابالمحبدهوظفيأحدقتلوارجالثلاثةانهيالجريمة

عليهدعثر.بالجريمةعنالاخبارالساكتةالزوجةهعاكمةالمتفممنظهراللوح

شيكاغوجامعةفيالشرقيالمعهدبينالمشتركةالبعثةتئقيباتاثناءتفرمدينة

الجامعة.متعفوبين
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اطْا،مرفيالغريبولكن.زوجهانجمقتلالقتيلزوجةالقتلةهؤلاءأخبر

يخدانبيد،بالامرالرسميةالسلطاتتبلغولمالقتلةبسراحتفظتالزوجة

وبخاصةوم!ينةمهيمنةءالقدمفيالموغلةالأزءانتلكفيحتىكانتالعدالة

"ايسم!،مدينةملكعلميمةالجرخبرفبلغ.المتمدنةالرافدينواديبلادفي

وهر"نفّر"مدينةفي"المواطنينمج!ع"الىفيهاللنظرالقضيةفأحال

تسعةنهضالمجمعذلكوفي.القضايافيللفصلمحكمةكانالذيالمجمع

لاتقتعرالجريمةإنالقضيةنقاشفيهؤلاءوابدىالمتهمينليقاضوارجال

الزوجةمقاضاةأيضايلزمبلءالفاعلونالقتلةوهمالثلاثةالرجالعلى

الذيالامربالجريمةعلمتأنبمدللامركاتمة،سا!تة"بقائهابسبب

المرأةعنللدفاعرجلانالمحكمةفيانبرىثم.الجريمةفيشريكةيجعلها

ا!اينافلاتبرئتهاينبغيولذلكزوجهامقت!فيتشتركلمالمرأةبأنفدافما

:بالقولقرارهممبررينالدفاعحججالمحكمةاعضاءفأقر.الحقاب

تحلَا3لمذلكوبموجب"الفاعلينالقتلةسوىتشملالاينبغيالحقوبةان"

عليهعثرالمحكمةهذهومحضر.الثلاثةالرجالعلىالأ،نفّر"محكمة

الذياتوالعلماء"نفّر"مدينةفيالامريكيةالبحثةتنقيباتفيم0599عام

وبهبئفيهاالواردالحكمقراربينيقارنواانارادواالوثيقةهذهدرسوا

ولذلك.مماثلةقضيةفيالحديثةالحصورفيالحكمعليهيكونانمايمكن

Owenا"المرحومالىالوثيقهترجمةارسلوا .J Roberts"الحمَوثكليةعميد

0399-عامفيالمتحدةللولأياتالدلمياالمحكمةوعضوبنسلفانياجامعهّفي

!اأباناذخاصةأهميةذاجوابهفكان.القانونيرأيهواستفتوه4599

بالحكميحكمونوالقدامىالسومريينالقضاةمعيتفقونالمحدثينالقضاة

تي!كةشرتحدانيمكنلاالزوجةتلكان"الواحدبالحرفقالاذنفسه

ليسر!مالجرفيشريكايحدانينبغيمنفان.قوانينااحكامبموجبالجريمة

القاتلالمجرمآوىقديكونانيجببلفقطالجريمةبارتكابعلممن

."ساعدهاولهزدناوأسعفهأو

-01-
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الأحكام!عدالةعلىالساطعالدليلتحتبراعتقدكماالوثيقةهذهان

ثمخصقناعةبمجردتصدرتكنلمالأحكام)انكذلكمنهايظهروالسومرية

عنالدفاعحقانكماقضاةعدةمنعادةتتألفكانتالحليافالمحاكمواحد

هذهحوادثفيالحالهوكماحقعلىكانانبهويؤخذمفتوحالمتهم

تصدرانلهالايحقالمحاكمانهوالاخروالجانبجانبهذا.الوثيقة

كالىْاذحالةفيهـاعداالمحاكمةحاضرايكنمالمكانشخصايجقحكما

هيذلكعلىدليلواحسنالمحاكمةيحضروا3الدعوىفيتبلغقد

نمي!!ةوالمنشر.مق0002حواليالىيخهاتجارتعودوالتيالتاليةابوثيقة

وترجمتها.سومرياقراءتهايليوفيماقاول""011لأ12203ا

shesh- kal- la -a u -e e-dshara- ka mu- lugala gu- zi- ga tukum-bi

18 igi-ur- dba-ba"3-6 e4-4؟+*ول-nu-gub--8ben mu-1uga1-1a di-til- a he

أ؟ها-،،-وَل...3طغ...

شأر"االاله-معبدفي-اي-أو-اي-في(هطلوب)كلاشيضلى"

يصدرسو!المح!حة()امامالغدمباحتحضرًلماذا:الملكبأسمللقمسم

اوربا!ا)الشهود(وامامالملكبأسمالقسماداءبحدالنهائيالقرار

."....و....و

بخصوصقصرناهأوالمديحأطكاانالقصيرةالمقدمةهذهفيوانناهذا

التيالقديمةالراقيةالشرائعدانالاجتماعيةوالحدالةوالحريةالقوانين

تعرفأنقبلالوجودحيزالىجميعهاظهرتوالتيأدناهفيسنرحتصها

شعدالةالقضاءعنمحةالواشالفكرةللقاريءستقدممثيلهاالاخرىالشمموب

نين.القوا

-11-
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نفْرفيمدينةاللوحهلىاكلعثر.اورنموقانونيتضهنالذي(للوحوجه

.اسطنبول!الشرقمتعففيالانمعفوفىوهو

http://www.al-maktabeh.com



التنرائعأقدم

نمو"اور"يعةتنر-1

هنكريصرنوحصهوئيلالمسحمارياتعالماستطاج5299عامفي

اسطنبولفيالقديمالشرقمتحففيمحفوظمسماريلوحعلىالترف

نمو،اور"الهـسومريالملكاصدرهاالتىيحةالشرمنأجزاءعلىيستوي

استطاعالزمنمنفترةو،يعدaنفّر"مدينةفيعليهعثرالمذكورواللوح

كسرتينعلىيتعرفاأن،كورني"يدعىآخرمسماريوعالمنفسهالعالم

وبعدالملكنفسشريحةمناخرىأجزا!يحوي"اور"منطينيلرقيم

التيالمختلفةللكسرياتالمسمارعلما،منلعددمختلفةدراساتظهرتذلك

فنكل"ياتالمسمارعالماستطاعاخيراولكن.المذكورةيمةالشرتخص

شبهصورةويعطيالكسرهذهلمجموعءت!!املةدراسةيقدمان"صث!شاين

الثالثةاورسلالةمؤسسالملكهذاويمتبر،*اورنمو"شريعةعنواضحة

فيتحتبروشريحته.مق1921عامحكمهبدأوالذيق.م()2111-3002

ساب!ذكرناك!ماولكن.الانسانلدىمعروفةثحريد"اقدمالحاضرالوقت

تصللمولكنهااورنموشريحةهناقدماخرىعراقيةشرائعبالتأكيدهناكان

نصمنوترجمتهقراءتهمنياتالمسمارعلماءاستطاعمايليوفيمابعدالينا

الاصلية.يحةالشر

4Journal of Cuneiform Studies, Vol. XXII No. 3 and"

كل!8203-.
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اوولموقانونيتضممنالذياللوحلوجهيدوياستنساخ

66.لماذ9.طه

ول22هـ5برله

قانونيتضهنواللىكلااورمديئةفيعليهعثراللىبمو1اللوحوجهاجزاء

-وذلكنمواور
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،"ت!قدمهـ3؟!"

يتضمقواللىياورمديئةفيعليهعثرالذبراللوحاءأجؤ

ك!لكاورنمو

نونقا
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الثصريعةهقلىهة

وثلا"ينالحبوبمنكوربتمص*ينالمنتظمهقرابينهثبت،شهر...."

الزبد.منسيلاثلاثينووفاصى

:طد.ننارالالهالىاورمدوكيةوانديلانوالالهانفوضأنبحد

يأ)اوامرهالىاستناداولدتهالتيالمحبوبةلامهننسنالألهةوليداورنمو

للاله!مكَانقوْاربوأح)1ئدْينةْسيدبقولد"لالهطلص!الكمثىأميراف!،نىا
لملانبعد...

.اورفيشهيرااصبعوهكذا"كيمو"الالىننار

-16-
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والهـتجارةالنسقوم"السطوة(خاضْ!حةأ/لحقؤلكانتالوقتذلكفي

ناهبيلسوةخاضعيمالمواشيورلأعاةالملأحةْمرأقبتيلسطوةخاضغةالبحزيه

اهحارباورنموذلكْاستطاعوبعَد.الحميروناهبيالاغناموناهبيالثيران

)اور(مدينةسيدننارالالهبقوةواكدسزمربلادملكاورمدكالشجاع

والظلمالبغض"ءيزيا!وأنالبا،دفيالحدالةيوطدأناشطاعلهْاوتو9أ1وبأمر

.العداوةو.

عراقبي)ش!طوة(ضدالبحريةللتجارةْأكذبلادفيالحريةوبتوفيره

وناهبي*الغنموناهبياخحيراناناهبي)سطوة(ضدالمواشيولرعاةالملاحة

واكد.سومربلادفيالحريةوطدالحمير

السبسةثبت....وكازالوومردلأوما....هوالوقتذاكفي

الحج!هـيرالثتتمملورأوزنوثبتا!حلمناوزنوثبتالبرنزيا!لمسملااقر....

.،المناالىبالنسبةوالفَضي

يرهةالتنرمواد

عنها"فكرةأيةيعطيلامنهاتبقىماامامفقودةالاولىالثلاثةالمواد

الرابعةالمادة

أنهبحيثآخررجلاواخوتبالسحرمارجلزوجةاستعانتاذا"

إطلاقديجبولكن(زوجته)أيالمرأةيقتلان(الحقاللزوجفضاجعها

.،(المرأهَتلكاغوتهالذي)الرجلسراح

الخاهسةالمادة

يدفجلانعليهكابالاكراهآخررجلامةبكارةرجلازالاذا"

."الفضةمنشيقلاتخمس!ة)كغرامة(

السادسة1لمادةء

ا!نانصف(لهاايدفعانعليهالاصليةزوجتهرجدطلقاذا"

،.،الفضةمن

-17-.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


DUI:بعةالسا

ناعليهمنه(زواجهاقبلارهلةكانت)التيزوجتهرجلط!لقاذا"

.،الفضةمنالمنانصفالها(-بدفع

الثامنة،ا!ادة

زواجعقد....انبدونالارملةعاشرقد(الرجل)كاناذا"

.،طلاقها(حالة)فيالاطلاقعلىشيئالهايدفعانيحتاجفلاإصوليئ

التاسعةالمادة

بهاتبدأالتي»ذا1"كلمةسوىمنهايبقولممفقو-ةسطورهاجميع

.عادةاطمانونيةاإمواد

العاتنرةالمادة

الى(المتهم)جلب(المشتكي)و...بآخررجلار-لاتهماذاأ!

جلبحهالذيفالشخصءبراءتهاثبتالحكمالنهرولكنءالح!3النهر

.،المضةمنشيقلاتثلاثة)كغرامة(يدفعانعليه(المشتكيإأي

عشرةالحاديةالمادة

اثبتالحثَمالنهرولكنبا)زناآخررجلزوجةرجلاتهماذالة

.،الفضةهنالمناثلث)كغرامة(يدفعانمتهمهافملىبىهـاءتها

عتنرةالثانيةالمادة

ذلكبمدولكن(الخطبة)واتمخطيبفابيبيتالخطيبدخلاذا1ا

للخطيبيدفعان)الوالد!فحلىءاخررجلالىالخطيبةالوالدإعطى

."هداياينجلبهما؟ضعف

عشرةالثالثةالمادة

.،الفضةمنشيقلينلهيرجعانعليه......!

+سكشرةالرالعةعي!لايرةا!1رح!تس!

رجلوارجعهاالمدينةسورخارجالىعبرت....امة....اذا!

."الفضةمن؟شيقليناعادهاالذيللشخصيدفعانصاحبهافحلى)اخر(

89(--
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عثصرةاليخامسةللاله

)كنراهة(يدفعانعليه6آخررجلقدم....نيرجلقطعاذأ9

.،الفضةمنشيقلاتعشرد

عضسةالسادسةالماذة

6بهراوةاضررجليد(اوساق)اماطرفمتحمدارجلحطماذاْ"

."الفضةمنواحدامنا)كغرامة(يدفعانحكديه

عثمرةالسابعةالمادة

ظثي)كغرامة(يدفعانعليهاحرر-لأنفبسكينرجلقطعاذا"

.،الفضةصنالمنا

عتنرةالثاممْةاثادة

كغرامة()يدفعأنعاء"...لكل...ب...(رجل)قطعاذا"

.،الفضةمنشيقل...ء

.عثصرةإلتاسعةاثادة

)كغرامةأيدفعانعليه6اخر()رج!صن)رجل(كسراذا"

.،سن(الكلالفضةمنشيظفي

مفقودةسطورطالعثبرون"لمادة

والعشووناأحادوةاثادة

عشرةلهيدفعانعليهءامةيملكلمواذاكايجلبسوف...."

يدفعانلهيجور؟،لأأفضةعندهقكنلماذارإ،الفضةمنشيقالأت

."يملكهاإةحاأي

والعشرونالثانيةالمادة

بهانفسهامساواةعلىلسيدتهاوأقمى!تمارجلأمةتكبرتاذا"

."المدحمنبدتر(الامةفم)أيفمهاقدعكان)السيدة(فدلىبالسيذةأ)أي

والعشر!نالثالثةالما!ة

.،....وضربتهابسيدتهانفسهاوساوتمارجلامةتكبرتاذالا

-99-
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lوالعثئورْالزأ!هة?لما

ناقصة؟جميحهااذالمادةسطوراهذهمنشي*ببقّلم.

والعثبرونيالخامسةالمادة

حضوره)قبلونوى(قانونيةقضية)نموكشاهدرجلحفراذ"

شيقلاعشرخمسة)كغرامة(يدفعانعليه(شهادته)فييكذباننمالمحكمة

.،الفضةمن

والعتنرودْالمسادسةالمادة

وانيقسمانورفض(قانونيةقضية)فيكشاهدرجلحضراذا"

."(غرامة)منالقضسيةتفرضهمابقدريعوضانعليه؟بشهادتهيدلي

والعتنرونالسابعةالمادة

اقامفاذاءاخرشخصبىالىيعودحقلاوزرع3خلرتسلظاذا"

الحقل(زرعالذيأي)المغتصبولكنءضدهقاْلونيةدعوىالحقلح!احب

علىدفعها)التيافصروفاتحتىيخسرسوف(المغتصبي)1فانه6تباهله

."الحق!(

والعثصرونلثامئةrالمادة

نأعليهءآخرلرجليمودمزروعحقلاغراقفيرجلتسبباذا)

."الحقلمنايكولكلالشعيرمنكور؟(الحقلالصاحبيدفع

امتارأمن2م0036ويساوىللمساحاتمقياسالايكو:-ملاحظة

الحالة.

والعشرونالتاسعةالمادة

زراعتهاأجلمناخرلرجلتعودزراعيةارضارجلاجراذا"

)أكماعليهكاجرداءارضالىاهماله()بسببوحولهايزرعهالمولكنه

.،الحقلمنايكولكلشعيركور3(الأرضالصاحبيدفعانالمؤجر(

الثلاثونالمادة

."....اخررجلضدرجل....اذا"

والثلاثونالحاديةالمادة

ء،ْلهيدفعانيجب.ء....لا"

---02

http://www.al-maktabeh.com



في!7

ص.لا

سم!ص!سه
اورهدينةفيعليهعثرالذياللوحأجزاءوقفالوجهيدوياس!تنساخ

كدلك.اورنموقانون!نواللىك!

التنرفىبةحولالملاحظات

-:الشريعةمقدمةحول-1

الشحبأنالىتشيرالقديمالراقتاريخعنالمتوفرةالمعلوهاتان

الكوتيونهمالحكمالى"اورنمو!مجيءقبلالقديمالحراقحكمالذي

يتمكنوالمالسببولهذاحضاريةاصولاتملكلاجبليةقبائلتيونوال!س

الفوضىسيادةبسببالعراقاحوالفساءتصالحةادارةالبلادأدارةمن

ص؟صهم.خلالبالقوانينالنَزامهموعدمالنظامواخفاء

واحدالمدةهذهخلال.الحكموتسلمعاماتسعينمدصالكهـوقيونحكم

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


انرعلىيؤكدعامات!عيئخلالالمدوكمنالكمهـيرالحددوهذامدكاوعشرون

وهذه6خمساوسنواتاربعمناكثرالحكمنممايستمرلمملككل

كانهالذممرالاستقراروعدآالفبرضىالىصريحةاشارةذاتهابحدالناحية

الكوتيين.حكمخلالىالراقيحانيه

السكاناغلبيةيمثلونكانوأالذينالس!ومرييندعتالامورهذهكل

مديسةْمدكاستطاعو،لفحل.الكوتونضدالثورةالىانذاكالحرأقفي

يدالىالبلادزعامةواطدالكوتيوعلىالقضا،من"اوتوخيكال!الوركاء

مدئراستطاعاذطويلايدملمالملكهذاحكمولكنجديدمنال!سومريين

!نىالسومرويتزعممنهال!سلطةيأخذان"اورنمو"المدصكو)اور(مدينة

اصلاحيةبمحاولأتيقومأنالسلطةتسلمهبعداورنموعلى15لازح!ارولذا

بتقنينةملافقام.الكوقيونتركهالذىالنظاموعدمالفوضىمنالبلاثلينقذ

والمرتشينالغشاشيناولئكأظافرقلمأنبدالانبصددهانحنالييمتهشر

المواطنيزراموالابتزازمنخضمهانيليستطيحواالكوتيينفوضىايدواالذين

الشريحة.مقدمةفيذلكوردكماشرعيةغيربطرق

:نظام!اهتمقد،أورنمو"الملئابانالشريعةمقدمةفيجاءوقدهذا

اعوتييناح!!مخلالاهملْقديبدوماعلىالذيوالأورْانالمكايي!والمقابي!

مقحكمالذى،شولكي"الملكانعلىتؤكدالتاريخيةا!لعلوماتانكما

باصلاحاتكذلكقام!"اورنمو"الملكخليفةوهو.مفنى\0502-009

اغدماء.االعراقونلأنوالاوزانوالمثَاييلالمقاييسضب!بخصوصشاملة

هـحددتالقوانينحيإتهنظمتشبشرائعهممنلناسيتبينوكماذكرناكما

المقاييسررومادامت.؟لفوضىلايرضىوهوضمنهاوحرياتهوإجباتهنفسها

دأننيالحراقيةالشرأ!لجضمنبكثرةاسما،هاستردوألاوزأنوالهكاييل

تنظيماتحسبومضاعفاكاواجزاءهانوعيتهاتبينجداولأدناهفيسأعرض

ث!دواوزاننامقاييسنامنيقابلهاوماشولثَيالملكوخليفته"اورنمو"الملك

عنها.واضحةفكرةاخذالقارىءيستطيعكيالحاضرالوقت
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ذلكيقابلما

.لآالحاليبالمقياس

تقريبيةبصورة

-2كم3888حوالي

-2كم03888حوالي

-م000648حوالي

-2م00648حوالي

-2م00216حوالا

-2م0036حوابا

-2م0018حوالي

2م36حوالي

2018سم06حوالي

مم72حوالي

ذلكيعادلما

.لآالحاليبالمقياس

تقريبيةبصورة

كم01ر008حوالي

م036حوالي

م06حوالي

م6حوا!ي

م3حوالي

081سم94رهأوسم

09سم52ليحوا

06سم61!رلياحو

سم31لألياحو

سم\وراحو

اكصاجدول-))

؟

06

0018
006

!!

ص
-

018

3ء
-

!!ا،له

يص-

036

03

:ء01،!
.!غ!
3اى2

كسىا

36

18

ر\5

-7!

ص6،الت

و،ك!

24
?N

+بر
لد

073
012

NN

الاهـاجدوله-أ)

جآ:+،فآإ

!اِ!

012

02

011----
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الأ1

!ا

!!!س!بم

تَ!-5!-!له ل!دا+3

ع!ماىى3كا
بح7*خفةء
-صءس+
ت!5سي2

إ

42

ئما

أ.

ثا

!أ.!حآثماط!:ءص!إ

8مء.

!ه

11111ث!!

ي!صص!ابر

أثب4منخ

لصس

لىص

!ئ!!ا

احبمص011!آ

تلأثاصائاسلاح!

كفهحم نايرعاعإ-3.

11"حم!5ط
!ى3ث!لىصع.!
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-((ساحات

ر!اديا

06

-((اللاطو

":

يس

-

-

3

!!

ل!3

(؟

ئر!

+د؟

:!!

:

ئردواعثصرة

ئرةدا

بورعثصرة

بور

حبل

حقل

أوبو

السار

شيقل

حبه

الميل

الضلع

)الحبل(السلك

الحدود

القصبه

الذراع

الشبر

المفتوحة(اليد)

الفتر؟

الاصبع

بوصه(=)

الحبه

الاسم

ياّسومريااكد

3ول-3!ط

3!ث!3

bur- u

ئا؟3ثاط3لا

!esل!طلأهـ4ول

uول)4!ما (ga"

لماثا!"ول

Aدولا3لها3!3ثا

3ginأطا"ول

she I she' u

الاسم

يآسومر2ياًأكد

س!"3ول

ashlu?

!!ثاول

ammatu

(ثاول

أ"23ثا

ولول!؟ول

3،ل!طول

!!لأ!4

م3+3

TIR

GAR

gi

ن"3ط

shu- bad

du,a-3ول"

shu- si

she
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بنايجدرولذاالتاريخيةالادوارجمعنمماثابتةتكنلمالاطوالان

ق.م(0235-)0027القديمالسومريالعصرفيالذراعباننذكران

بينمااصبعاثلاثيناخرىواحيانا)بوصه(اصبحاعشريناحيانايساويكان

شولكيوخليفتهاورنموالملكتنظيماتبعدأىالحديثالسومريالعهدفب

يساو!هاصبحانهغير.اصبعاثلاثيندائمايعادلكانالقديمالبابليالعهدوفي

الألشورقالحديثالحهداما.الحديثالبابديالمهدفياصبعاينوعشراربعة

!يعادلالصغيربالذراعيدعىالاولالذراعمننوعانأشتعملفقد

سم.94ر5ويحادلالكبيربالذراعيدعىوالثانيسم93ر6

السومريالحهدمقايسبعضلىبينالفرق!يبينالتاليوالجدول

الحديث.البابليالحهدفيمثيلاتهاوبينيمالقدوالبابليالحديث

بوصة(=)اصبعا24ً=الذراعالقديموالبابليالحديثالسومريالعهد

7F-(31=القصبة(بوصة=)اصبعآ03َ-الذراع

ذراعآ42َ=الحدوداذرع6=لقصبةا

الحديثالبابليذراعاًالعهد13-الحدود
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س.احدهفيساوىفقدبهثيرةلتغيراتخضعقد،الكور"مقياسان

و!وىحاليا(لترا؟*03الرأ-)-36القديغالسومريالمهدمنا،ولى1

لتمِا2288وحالياأ31؟لتر1ر)=35لترا144اخرىمناطقفيكذلك

تنظماترشملتهيثالىالسومرىالحصرجا*حتىحاليا(لترا5!242-:)

252ر6أ=؟لتراهـ03يعألواصببح"شولكي،وخليفته)اورنمو،الملك

."شولكي،كور.احياناالكورهقياسسميفقدالسببولهذاحاليا(لترا

اطكاصلاحاتقبليساوىكانفقدالواحد(*!لاأجانا)أما

المكايي!الواردةجانبوالىهذا.حإل!(التاره.ره=)التارشةكألَرالمذ

"+ول!يدعىهنالمكاييلالاولطاخرىانواعثلاثةهناككانالجدولفي

"ul-dish""والث!إفي)=ما)ة(لتر0036بعادلوهو

ول"8"!"ولوالثالثالطلية(التارنامنلترا03ر31=)لترا36إطويرصا

استعمالهبطلم!قدلكيل4هذاولكقحاليا(لترار.324)=لترا48إطويعا

استعملفقدالحديثالاشور!طالحصراما.ا،ولم!السومريةالعصورمنذ

والمقصودحماراي"له!8ء!ؤ"الاشوريةباللغةيدعىجديدكي!فيه

واستخدآحاليا(لتراز،8)-3لتر001يعادلوهوالحمارعدلصبعابه

شمالاالوا!ةالمناطقسكواالذينكذلكالخوريينقبلمنا!صيلهذا

دجلة.مناسشرقوالم!

الحصرفياستخدمتاثصيالمكاييلعلىالتغييربعضحدثوقدهذا

.اثتيراتظكيوضعالتاليوالجدولالحديثالبالجي

الحديث9لبابلىاليالقدإأوالبابلىالسومربراطديثالعهد
)سيلا(6=)بان(1)سيلا(01=)بان!\

36)سيلا(-)يي(\-،أبان6)سي!(0-(يي)\=)بان(.+

)سيلا(018=رأf)1=)3لي؟5)سيلا(.003=)كور(1=(ييؤ5

2ة-
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-!
8-!%

*!ثط!ء2!ح!
شم-ج!

ى!9ءيح
احل!!ت!نيء

نجع

ص!

اي!،

البمثمط!لا3ضأ-بمبممما.غِ أَع

يات؟!امه

ص!؟1111!ءِ
ماصا

8خ-ع.ث!حة!

.ع.ص!.3*111المناْ!

حم،تا-ثاْح!.
بم!+*َماهـ

خأصسا3ح!1(ا.َالشيقل

tur!ثهص!-ما*+.

ج-،س!ررا"-
-2؟لا،اَ.15-

صما3،،ة:ص!-الصغير

ءب!آا-+صع!اكاا

؟!م،خاالحبه

ح!ظا!حإ!06،حغثلا+ءطلاحح! ..8ئ!صا

صِلا-بممحديإلحبرع،.مه

.ص!لح-طحم!كهسا.-ممه -ء05حمر+5صع.!
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!-س!مه!ء""2!118-

لأ؟

يا،

أ--ا-

3ىى!!!/غمحا!3؟غ!

ق!
يم
ب!

ب

.،

4،مطأ*!ا،ثا!آغ،1؟بم
!.

1111سىَ؟!ول
شهر

،هـ*ول
111!..

يوم
ول،كأ!ء

1!!ى11عةسا

ى!لأ3ول

ثىصبى11درجة

-!-

هن/06

بى!1111الدقيقة

،ئا،بخ

ا!.ئ!،خط؟!آه!!آيمح!

حَم!ا!بميربرالى3!!ء
3!جط+

27--.-
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عدديطابقلأالسومريةالسنةايامعددبانأعلاهالجدولمنيتبين

اضاؤيشسهريلحقانالعادةجرتفقدوعلطِالثمسممسيةالسنةآآيا

"itu-diri"السنينمنعددمروربعدالأعتماديةالسنة7اشهرالى

الحاصل.الفرقليسد

يظهربالأطوالالخاصوالجدولالجدولهذابينالمقارنةومنهذا

يرجعذلكفيوالسببالأطوالاس!اءمنمشتقةالاوقاثاسماءبان!اضحا

الأرتباروهذايديرؤومصا.والمكانالزمانبينالوثيقالأ!تباط(الى

تسعونوبابلبغدادبينالبحدبانلاقولناالىاضافةالحاضرالوقتفيأقتاهو

الزمن.منساعةيساويالبعدانكذلل!نقولكيلوورهـا

وهياكمر.008السومرى(الميل)=?"danna""الدامثعا

منساعتينخلالأفيسومريةساعةخلالماشياالفرديقطد!االتي8خة!المسا

السومريةإلأوقاتإاسماءبعخ!انعلىنؤكدانفبولسعنا6الحالي-قرقيمّنا

يقمامهاانالمرءيمسشطيعوالتيلديهمالصروفةالمسافاتباسماءسسيتقد

036الىالسو!!ياليومتقسيماناليهالأشارةتجدرومماهذا.خلا!ها

محبصتقسيممعتمامايتفقدقائقاربعتساشيالواحدةوالدرجةدرجة

ا،رضتقطعهادرجةوكلدرجة036علىيحتوىالذىرضيةأ19الكرة

بالتقسيماتكليامتأثرالحديثالتقسيمبان؟ؤكدواصذا.دقائقاربعخلال

القديمة.الحواقية

الطابوقمقاييس

الطابوقكمجةلحسابخاصسةمقايهسالسومريوناستعمللقد

والسار.طابوقة072تساوئيالتي،،3!3"السارهيالرئيسة"والوحدة

واجزا،.المساحاتلحسابمقياسماهوالأالمساحاتجدولفيواضحموبهما

ومضاعئاتها!زاءهعنبشيءلاْنح!تلفالطابوققيمقاييسومضاعفاته"ا!سار

فيالسارمن06/1يساوىالذي!4!11انحيثالمساحاتجدولفىِ
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13،ويعاذلالنسبةنفسالطابوقمقاييسفيكذلكيساويالمساحاتجدول

طابوقة.

الجومهقاييس

طبقة.وكلطبقاتمنالواقعفيتتألفالقدييمةالحجوممقاييسان

اما،.ايضاالسارهيالرئيسةالقياسيةوالوحدةثابتوارتفاعمساحةذات

،.المس!احاتجدولفيعليههوعماتختلفلأفهيمضاعفاته

ْ""ظلعهطولالثسك!ءر"ةمساحتهالحجوممقايش!فيوالسار gar

في!مذ!رهو!طوالذراعذراعا12يساوي"3!!"اواواحد

فيساوى-"!،!""ا)إرتفاعاما.سم94ر5اوحم!م05يساويالاطواكجدول

يساويالواحدا!!،،ا)"،3بان.علماذلكيوضحادناهوالرسم6واحداذراعا

/35سم003يساوي!"in"وا)الحاليةمقايي!سنامنم!!عباقرا18

عًاكهزNI-كاثاول

!رنر-!.

ضر2حَ

بعة111لمادةا-2بص

4.وهقلابالموتتحكمالتي،نموور"1نونقافيلوحيدةاالمادةهيالمادةهذهان

--92-3
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طابعتحمللأعامبشاَ!لالسومريةالقوانينا\نالأنتباهيثيرماالواقبمقي

اولا.هذا6ذلكعلىالغرامةتفضلوانماالقصاصبمبدأتؤءنولاالقسوة

ينظروالميينالسومربأنقواننههمومنالسومريةالكتاباتمنلناتبينوثانيا

المادةفانهذاومع.الشرفمقياسوانةثيءمكروهأنهعلىالجنسالى

الذىالسبباناعتقدوالكنيبالجنسعلاقةليابالموتتحاقبالتيالوحيدة

الىيرجعالموتعقربةايالحقوبةهذهفرضالىالسومرىالمشرعدفع

/الاضنهتصاببعفيهاطانماوالطرفيناضىبروحكلبيحيةةبصورتتملهـملجنسيةاالحمليةإن

منالاغتصابيحدثانعادةيتوقعالذيالرجلمنول!المرأةجانبمن

لكانتأالطرفينبرضىالعمليةوتتمالسحرالىالمرأةتلجألمفلو6جانبه

قامتالذيالمملانكما.الموتعقوبةمنكثيراإخفابالتاكيدالعقوبة

دونبعملالقيامعلىواجىرنجهاغوتهالذيوبالرجلبالزويضرالمرأةبه

السحر.باستخدامهاوذلكوغبته

الكفايةماديهالجنسيةالحريةءنيملكونكانواالسومريينانواعتقد

لأتوجداذبينهممكانتهالهاالجن!سيةفيالقضاياالمتبادلةالعواطفتوفرانكما

والمادة.فيهامتوفرالفرفينورضىالجنسيةالحلاقاتتحاقبواحدةمادة

ذلك.علىاخردلي!بصددهانحنالتي

اباحتقدلأنهاكبيرهدرنجةالىقاسيةلي!ستالمادةباننجدهذاكلومع

قتلها.علىتصرولمذلكارادانزوجتهقتلفقعدللزوج

الغامسةْالمادة-3

الجنسيةالعلاقاتبانمضمونهماذلَرناالرأبحةالمادةعلىتحليقنافي

السومريينبينتمثللاالطرفينورضىالمتبادلهالحواطففيهاتتوفرا!تي

كاناذايتدخدالقانونتنظيمهاولكنالىالقانونيحتاجاجتماعيةمئسكلة

عشتار"لبت"وقانون،اورنموداقانونلان.الموضوعقيتأثيرهلهالاكراه

!يونالسومركانالتيالفترةخلالظهراواللذينأسومريةإباللغةالمدونين
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/.بم

الجنسيةالعلاقاتمطقبةالىاررايتطرظلمالعراقفيالاغلبيةيشلونفيها

.51الاكرعنضرفيهايتوفرا،التي

سنتطرقاخرىنراريةعنالموضوعالىتنظرفهيالبابليةالقوانيناما

الثانيةاطادةعراجعةيمكنالمقارنةاجلومن.لهامناقشتناعداليها

حمورابي.نونتمن)913(والمادة!ايشنونا!قانونمنوالثلاثين

السادسةالمادة-4

والعلاقاتبالزواجالخاصة،اورنمو!قانونموادمنيستشف

الأزواجضرفاتمنالمرأةحقوقيحفظانحاولالمشرعانالزرجية

ثحديدرمع.كذلك8عشتارليت،قانونموادفيواضحانجدهماوهذا

للرجليحقالتيالحالأتتوضحلمبالطلاقالخاصةالموادانالاسف

الخاصةالموادولكن،الحقنفسللزوجةكماناذافيمااوزوجتهصاإلأقفيها

اجلمنانظر.طلاقهاحالةفيللمرأةالماديالضمانعلىبذامحكاكدت

من138()و\('Y)والمو؟دايشحْوناقانونمنالستيناهادةافقطالمقارنة

حمورابي.قانرن

السابعةالمادة-!!

زوجةهيالثانيةللمرةتتزوجالتيالمرأةانعلىصريحةاشارةفيها

الاولى.للمرةالمتزرجةنلمرأةماالحقوقمنولهافيهاانتقاصلأ

الثامئةالمادة-6

السومريينحياةفىمتغلغلينكاناآوالنظاالقانونبانالمقدمةفيذكرنا

بحقديتمكان!د/الزواجولذلككبيرةدرجةالىوالأقتصاديةالأصتماعية

زوجة(الحالةهذهنمماتكونلافالزرجةالمطدوبالعقديعهللمواذاخاص

يثيرالذيولكن.الشرعيةالزوجةحقوقجميعتفقدطلاقهاوعندشربمبة

عقدوبدونالثانيةللمرةتتزرج-التيالمرأةعلىاكدتالمادةانالاتنباه

خاصعقددونومنالاولىللمرةتتزوجالتيانذلكمنيفهمربماإذ

-3"-
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لضر4ْفيؤخهـعقدأشرعْان-.االىيرجَّعدْفينيبَأخز/سؤر!نجتْا!"ا-لهلأْخكم

11-!"خأ،حسولمرربةامراةالثانيةللرةقتزوجالتيالمرأةانالأعتبا-

لف!انيجبعقددؤدآمنرجلا-ؤعاضرتغامرتفاننضطوللزؤداج

ض!ب!ماعقد.در!شالاولىللىكأةالرجلساشرالتيالمرأةاما.أنمتأخرْحقها

أجهانحوالضبي!ياْلدفاعهاانأعتبارعلىأخفبصووةالقانونيقاصصها

صتيرااذ.عقددونمنتختارهالديالرجلظشرانالىيضطرهاربما

وبوقفتخبمنمعفتاةكربانالبثمرنحنحياتنافييحيدثما

ناسف9أ1شديدمعولكن.؟لفتاةغرراذااوالحو-ائق.بعضطريقهما

هذابضصوصشيئا!د؟ؤاننستطيمولامفمَودةالمادةلهذهالتاليةالمواد

نء)128(والمادةإيشنوناقانونمن)28،المادةللم!قارتةانظرا.الافتراض

-ءحموراحيقانون

*7العاشرةالمادة-7

العهدفيالهاًاصبحانهصىمقدساكانالقديمالعراقنمماالنهر

صارفقدالسببولهذاحمورابي!ثريعةمنواضحهوكماالقديمالبابلي

جودلأ؟الذيفالمتهم.المذنبويكشفالبر!مأءيظهرالناسبينحكماالنهر

وانبريءفهوسالمامنهخخرفاذاالحكمالنهرنم!يلقىيدالمهمةتؤواضحةلادلة

الشخصىعجزاذاهوالن!هـ،"غلبهبكلمةوالمقصود.مذنبفهوالتهرغلبه

علىاذالنهرفينفسهالقاءعمايةمراقبوفين!هنفسهاخراجعنفيهالملقى

نا(اوبالطبع.أساسباضرطافهائياغرقه"يكونان3ضروريالش!اعتقدما

يجيدوانلأبداتهامهاوبرا*تهعنلدتاكدالحكمالنهرالىيرس!الذي

..عميقةلشستمنطقةفييلقىكانفلربمايجيدفايكنسلماذاأوْا!لسبا"حة

ءلأالبرىبينيفرقانالنهريمستطيعك!اذآءالتاليالسؤاليبرزوهنا

لايستطيعالواقعفيالنهراننقولالسؤالهتاعنللجوأب"7؟واللذنب

كاقأنلأنهنفسهاثمهمهوالضيقةيظهر،لذ!ةبينهما-ولكنيفرقاد
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فرهبتهمذنباكانوانبراءتهع!ويبرهنثقةبكليسبحفسوففعلابرهـيئا

يفحلهماذلكعلىدليلواحسنادانتهوتظهرتربكهالمقدسالنهر3اْنجا

امامحضرةالىماشضصايستقدمونعندماانحاضرالوقتفيالناسيمض!

الموجهةالنهمةمننريءانهبحضرتهليقس!ممثلا(ر)كالحباسلَبير

يقسمانيجرؤولاالمذنبعزيمةتنهـإرانبحدثماثَثيراو.ضده

المقدسة.حضرتهفيكذبا

ونكنالرجلضدالموجهةالتهمةنوعيةالمادةمنيتبينلم:-ملاحظة

أنهانخمناننسشطيعحمورأبيشريعةمنالثانيةالمادةفيجاءماكاى!اسا

السحر،داتهمةهيالمادة!رزهفيا)تهمةانصحفاذا.السهحر3!ارسة-نهحه

رجلاتغويالنيالمرأهْعلىفرضتالتيالموتعقوبةسببنتصوراننستطيع

قدقكو!الحا!ةهذهفيانهااذالرابمة()المادةالسحرمماهـستهابواسطة

واحد.آننمماواحدةجريمةمنأكثرارتثَبت

عشرةالعادير"االادة-8

الجرمعقوبةعنتختلفعقوبتهاولكنالمضمونواضحةالمادة

حمورابي.قانرنمن)127(المادةفيوردالذيالم!مان!

عتنرةالثانيةاالادة-9

وردماعلىدياساجاءافتراضهاولكنواضحةغير)ضعف،كلمةان

ينوالعشرالسادسةامادةواعشتارلبتقانورْءنحرينوالعثالاسعةثة1،1في

حهشرابى.قانونمن)016(والمادةايشنوناقمانوندن

عتنرةالرابعةالمادة-01

علىقياسابءوافتراضهاكذلكواضحةغير"شيقلين"كلمةان

حمورابي.قافونمنعثمرةالسابعةالمادةفيوردما

15-91هنالمواد-11

عامبشكلالسومريةالقوانينبأنالرابحةالمادةحولتعليقنافيذكرنا

يه!--

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الموادمنواضحهوكماالقصاصبمبدأتؤمنوالأالقسوةحلابعتحمللأ

داوالمهِايثصنوْلاقانو!م!ت48-42منالموادنؤإرأوللمقا!نةالمذكورة

691-\'1 tحمورابي.قانونمن

والعضسودْالحاديةدةuا-13

الثانيةالمادتينمضمونكبيرحدالىيشابهمضمونهاانالالاقصةامادةْا

!نرنم!الخمسينوالمادةعشتارلبتقاْلونصت!-ء!اضخهوالظاعشحرة

019(طبعاالفارقمعحمورابيقانونمنعثحرةألسماادسةاإةأماواايشنوْلا

وااهتنوورْلتائية1المادة-اصلا

المطيفاولكنسيدْنهامعنفسمهامساواةلهايحقلأالأمةانشكبلا

أقيالأء،اأتاعتقدماعاىذلكوتفسير.الهقوليةعيةلوهـوْإذالماصىهفي

ألىوبحاجةقذرفمهاانذلل!معنى6سيدتهابمثَاْلةتديق!لأبثَلماتتنلفظ

والىالعراقفيونحن.الوقتنفسفيومؤلمةمعقمهمادةالملحوا.ْلظافة

لنحهبدعكالاطفالمن.لابيةبكلماتيتلف!مننهددبالبحيدليس!وقت

البابديالعهدخلالسيدتهاالىبالنسبةالامةمكانةحولانظر"بالمدح

حمورابي.قانونمن1V-4514اكوادالقديم

والعتنرولىْالثالثةالمادة-49

نود!!.الأمةتنالهاانايجبالتيالعقوبهنوعيةهوفيهاالنقص

استطيعلاولكنيالسابقةالمادةعقوبةمنبكثيراشدبالتأكيدستكونالعقوبة

نىهذافاومع.الاخرىالشرائعفيثلةموادمماجودأولحديبىتقربشلَا!لتخمينهما

التي5المجالهذافيتساعدناقدحمورابيقانونمن)282(المادةاناعتقد

عدأئ)عبدهانهوثبت،سيديلستأنت"لسيدهعبدقالاذا"مضمونها

.،اذنهيقصانسيدهفعلى(الس!

منقانرز13و12المادتينعلىالتعليقانظراملادةمضمونفهمحول)1(

.عشتارلبت
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والعتنرونالخامسةالمادة-15

يوحدلااذحمورابيقانونمن!ةوالراليالتالثةالمادأيناْظرأعمزارْلة

ه،،ايشسْونا"و؟عشتارلهت"سريحتيث1،1؟-ةأطذه،كياط

ا*ث!و!واالسادسةالمادة-16

امامدرولمحةالزو.شحهادةعقوبةبأنالمسابقةالمادةمنرأينالقد

التحقيقأشإت!اتفيدبماتالتيته،افا؟الأإم،ءةَ-نحص9!ليتانذيأثمخصثا

فها.يفيدانرؤضالتيالقضيةونوعيةيتناسبانيجبفعقابه

وا!متنوونالسابرمةالمادة-17

.الاخرىالشرائعبقيةفيمثيلالمادةلهذهيو!!الأ

والعشرونالثامئةالمادة-18

يرجدلااذحمورابيقانوثمن56-53الموادانظرللمفارنة

يين.الاخرالثحريحتإنفيالمادةلهذهمثيل

والعشرونالتاسعةالمادة-91

افا؟ة،-عور-حمورابيقانههـتء1ت44-42كرثالمرادانظرللمقارنة

.،ايشنوناد!قانونمنالتاسسعة
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فيرز؟6س!م!!!غ+!لأكأ3ل!

!ى!بركا!،*!!!كأ!؟!6!!

المتبقيةوالأجزاءا!قودةالاجزاءعليهايتبين.عشتاولبتلتويعة

متعتفيالا!معفوظةوهي.تةسّمديئةثبالاجزاءهذهعلىعثر.هئها

بهسلفانيا.جامعة

'--
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"عشتارلبت"نونقا

"شأعهكانتعث!شار،اقيلبت"شريعةعنالنقابكشف4791عامفي

فيبنمسلفانيةجامعةطاقاءتالتيالتنقيباتخلالعليهاعثرلَسراربعمن

بدراستهاقاموقد.ينالصثحرالقرنبدايةمنالاولىالسنواتفي"نفر"مدينة

3سيلنس!ترجشها،فرو Steeleفي:4791عاممرةللأوهانشروول،*3ف

3,The American Journal of Archaeology, Volume LII, Number

4891.,July- September

في:ونشرهاخاصبشثَلذلكبعدوطبعها

.MuseumMonograph: The Code of Lipit-ishtar

حول!وتعليقاتهمملاحظاطميبدونالمهـسمارياتءلمماءاخذالحإنذلكومنذ

جولتطيقاتجملةشتاينفلكنالبروفسورف!تب"Steeleستيلداترجمة

::فينثصرهاوالمذكورالقانون

111-301.".91،0entalia, Nova Series, Volكأه

-:فييعةالشرنفسحولواضافاتهتعليقاته".ولىل!"4-سفيل"ونثصر

dies No. 16 -( Studies in honor of BennoاAssyriological Stu

12.8-.Landsberger on his seventy fifth Birthday, April ,21 )6591 p

دانواْ!هـ-م.ل!.ل"Finkelsteinشتاينفنثَل"ذكرهموالاخرون

من)75(الصفحةفي"اورنمو"

")9691(22.Journalof Cuneiform Studies,vol"
!رجمتهلقانوتاصدارمدنثحرقدنفسه"ستيل"انذلكالىاضافةهذا

فيهاكريمرنوحصصوئيلعليهاتحرفطينيةكسرةبسنتينعشتار""لبت

ال!سرةهذهودراسةالقانوننفسمنوالسامةالخامسةللمادتينتكملة

-:فيمنشورةالطينية

394-948..avOrientalni, vol. XVIII,.0591 pفلاج!ول
بعضمغايرةستكونبال!ظسنقدمهافيهذاالتيعشتار"لبت"قانونترجمةو

ثأ.ستيلفرنسيصت"قد!هاالتيالأولىالترجمةعلىكذلكزيادةوفيهاالشيء
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طرحتالتيوالتصحيحاتالملاحظاتجميعالأعتبارابنظروضحيبسببوذلك

."ثارلبت"قات!تبخصوص

(.مق)1702-4917"ايىت(،سا،لةملوكخاءس!هوع!صتار(،"أحبتو

فهيالشريعةبهاع-يتالتيالاخةاماأهق3491-391لحمنوخلأصم

دلياطالواقعيا.وهذافيلى"ومروليسساميالأصلمقننهارغمانيةالسوص!اللغة

لياتتدورْمنينالرافدوأديشثَاناظبيةيمتلونيزالونلاالسوكيهـيينانءلى

.هـةالمذكويعةالشو

بالتأكيدكاناْلهعنشارلبتقانونبضصوحم!اخيرا!جدهـذكرهوم!!

الحقيقةكثيرا.وهذهالناسيرؤمهفيملَاَصانمقامةوكانتكبيرةمسلةعلىمدونا

وخاتمته.القانونمقدمةفيوردممااستنتاجهايمكن

عشتارلبتتنررهةأجزاءأحد
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ءثمتاولبصتنريرعةأءزاءلأحديدوياستئمساخ

القانونمقدمة

البدأنجميعسيدانليلوالأالهالألهةاجميعابوالحظيمانوالألهاعنا-ما"

أ،دي14أإ..،005؟دلبطو)"يهرواالمرءيفرحاللذانا"رالمصمؤ!ر)و(

أحمثكحيسه.ال!بهـخها......ال"انو(!الألها1،ضة(،سم!انن"

ثصتشتي،(أخسممت3ءهـ.إء،لإاأفيل-!ديم13لصوالَدأشسومرمل!سةعطإهاأداترر

ا.دهِ.أ!لهاأاسسيا

قبلمناطنا/تىَ،ا!جيمايمالراعيعشتار(،"لبتدعياوانليلانوعندما

ةأصعداواإ!!وارمإح!أار،*اقبة؟جهالهاالصلىتحقهقولبلا!ا!،مارة(،نراياله!/11ْ1،له

المث؟اناءلبى،!د*"شلَد.بينالأوايينللسومرالرفاهيةلمبل!مسلحوعصيانلَ!و

لي:خلإيمهـالذياش!لمدد:"الضليعوالمزارعنفرلمد.دنة.معالمتواالهـاعيعشتا!
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سومروملك!ايسن،الوركاء،.لمكلمدينةالمناسبوالحاكماريدو-مدينةعن

وفماًواكدسومرفيالعدالةوطدت"ايننا"الد!ةلقلبالى،ئقوإنا.واكد

انليل.الألهلأمر

)-سما،ن(وتاتأولأدرقابعلىظل!االعبودبةفرخمت)عند"ا(أنذاك

سومروبناتواولأدايمسنوبناتواولاداورمدينةوبناتواولأدنفرمدينة

الوالدتركتجيدوبتوجيه.لهمكهديةحريتهمراغبااعطيتهمءواكد

عنيتخلونلاالاباءوتركتاباءهميساعدو!الأبناءوجعلتاو،دهيساعد

الأحبيتوفيالوالدبيتفي.آبائهمعن.،تخلونلأالم،بناءوجحلتأبنائهم

والىالوالدبيتالى"السبعإن!جلبتقدانليلالألهابنعثمتارإتانا.....

.....شص!ورلصشرة.....جلبتلقد.ا،عزب1بيتوالىالأخبيت

."الر-لابنءالرجلزوجة

القانونهواد

يبومنهلممنهاقسماانحيثناق!صةعشتارلبتلقانونالأولىالموادان

والقسسمالموادلمضمونيبيةتقرصورةتهطيأنيمكنأ،يا%ال!سلدماتبعضالا

التسلسلحسبالموادذكرهناسأحاولحالىكل.وعلىنهائياًمفقودالأخر

تقديريصحباذالناؤصةالموادعنالنظروسنغضمادةثَلمنم!بفيوماهو

الناقصة.الأسطرعددسأذكرل!ضنيوعددها

الاولىالمادة

"...........وضعالذي......"

lالمادة لثانية

،.......عندهمنالاببيتحاجات........!.

الثالثةالمادة.

...."المفتشابنءالقصرموظفابن،المدينةحاكمابن...".

برمة1لر1المادة3

"000005سوفقارب....قارب..!.
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الخامسةالمادة

اجلمناي)اجلهمنرحلةنممالاستخدامهقاربارجلأجر"أذأ

لغرضاستخدموالقارب(الاتفاق)00000.وغير(القاربصاحب

.،قارب......انعليهالقارباجرالذيفالرجل.السمطو

(لسادسةالمادة

.".....سوففهو......يةالهد......!

السابعةالمادة

....هـهوالفلاح6لزرعهفلاحالىبستانه(رجل)اعطىاذالا

يأكلوسوف6عشره......زرعهالذي......البستانلصاحب

."(البستانصاحبمعاي)محهتمره(الفلاح)

.مفقوداسطراليه!حوالييوجدالسابحةاسادةابحد-:ملاحظة

الثاهئةالمادة

غرسها.اجلمناخررجلالىبوراارضا)رجل(اعطى"اذا

الأوض!غرسيكملولمعملهالبور(الأرض)المحطىالرجلاهملفاذا

غرسه!ااهصالتيالار!ل!(محصولالارضصاحب)يعطيفسوف

."لهحصة

التاسعةالمادة

أسرقةبامتلبساعايهوقبضاخرلرجليمودبستانارجلدخلاذا"

.،الفضةمنشيقلاتعثمرة(كغرامة)يدفعانفعليه

العأتنرةالميادة

)كغرامةأيدفعانفعليهاخررجلبستانفيشجرةرجلؤطعاذا"

."الفضةمنالمنانصف

عشرةالحاديةادةالما

وصاحباخررجللدارمجاورةمهجورةارضلرجلكاناذا"
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يدخلفربمامهملةارضكلكون:المهجورةالأرضالصاحبقالقدالدار

ارضلثسوري)1داركفقو(اسرقةاجل)م!تداري11احد

المهملةالأرضصاحبفان.(ذلكعلى)بينهماالاتفاقوتم(المهجررة

.،لهتحدثخسارةايةعنالدا!صاحبسيعوخا!

عشرةالثانيةالمادة.

قدالعبدأوالأدةاالت"تو؟دالمديضتدأفيألىعبدأوأءة!هـ!تاذاإر

عنداقامالذيالشخصاي)فحليهوأحدشهرلمدةمارجلبيتفياقام

.؟بحبدعبدايعوضان(الامةأ!العبد

عثصرةالتنالثةالمادة

شيفلرعشرخمسة)كغرامة(يدفعانفعليهعبدالايملكواذالا

."الثضةمن

عثصرةالرابد"المادة

معاملته،سوءاي)عبوديتهبسببسيدهعلىسيدعبداشئ!ىاذا!

"(سيدهمن)العبديحررفسوفمرتيقعبودقي"(اساءة)سيدهعاىوثبت

عشرة(لخامسةالمادة

يضعممناي)للملكهبةوهوبوباء(ثمصابشضص)كاناذا"

."بعيدااخذهيروزفلا6(الحاجةعندالمدلثخدمةا!نفهـص!

عثصرةالسادلصةالمادة

هذاورفضمارجلالىرارادتهبوااء(مصاتشخص)ذهباذا)/

(بالوباءالمصابأي)فله(الوباءفحضأجواءهرفضأي)ما،مستهالرجصل

."يرغبحيثمايذطبأن

عثصرةالسابعةالمادة

قضىجةبسمببعليهيدهيضعأنبدونآصررجلارجلقيداذاإ!

ا!الر!ف!لىأقصْيةباعلاؤتهتثبتلمزشيضا(المقيدالرجل)عنها!حرفلأ
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الرج!لآجلهاعنقدالتي،)القضيةعلىد"رتبجزاءأيتصحلأنرلا!1

.،(ا،خر1

عث!رةالثامنةالمادة

ا!ارضرميةيدعولمتغيبقدالعقارمالكةاوالعقارمالكاذا"

يحدثولم،سنواتثلاثلمدةغريبشضص(الضريبةاي)!حملها؟

مرور!يي)ذلئهبعد.خلالهاالملكيةمنالحقيقيالمالكصهـدان

للمالكيحقرلاالضرييهدعْالذيالرجلإمقارايمتلك(سنوأتالثلاث

.ضدءالدعوىاقامةاسقيتي

عشرةالتاسعةالمادة

،0000005..الحقارمالكاذا000000000"

فاصحههاسطرسبعةتوجدامادةهذهبعد:-حظةمد9

العثصرونالمادة

00000000500،5يثالوركلنرجلذالىتحراذا/)

،ةمة.صصطرأوثلاجمةثلاثةحوالييوجدإةالماهذهبعد:-!لاحخلة

لأوالعثرونالحادية(لمادة

5ء....،ظصهاسطرثلاثة)......الوالدبيت......"

سوفالارلهمنكحصتهااليهاقدمتا)قيأبيهاببتححدية..نزوجشدو

."(الزوج)يستلمها

والعشرو!الثانيةالمادة

الأينتوم*شعشكاهتةابنتهوكانتالحياةقيدعاىالوالديماتاذالا

.+كوويتبيتهفيتمسلَا!نفهيإضتوءقاأشأير:وإالضانوصتكاهخةأ؟

،ضاهمسطو؟)22(حوالييوجدالمادةهذهبعد:-مالأحظة

()011أولكهصلهتعليقتاانظووالقادشتوموالناديتومالاينتومحول*

حمورابي.قانونص
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والعشرونالثالثةالمادة

"0550000aالحياةقيدعلىيزاللأوهووالدهاميتفيالبنتأذا،

والعثرون"لرإبعةالمادة

الذيمهرهافانأطفالاتزوجهاالتيالثانيةالزوجةلهولدتإظ*

الأولهزوجتح!اطفالودكن.اطفالهاحصةيكوناييهابيتمنجديت

."بالتساويابيهمامواليقتس!مونسرفالثانيةزوجتهواطفالا

والعشرونالخامسةدةUا

إلأيزالونوالاطفالاطفالالهوانجبتامرأةرجلشوجاذأ،

ا!ب)والاباطفالا(كذلك)لسيدهاانجبتقدوامته،1الحياةقيدع!

لايقاسم(الحالةهذهففي)واولادهالأمتهالحريةاعطىقد(الاعةسيد

."المقارفيالسيداولادالأمةاولاد

والعثصرونالسا!سةالمادة

فأط!فال.كزوجةأمتهأخذوفاتهاوبعدالاولىالزوجةتوفيتأقا"

سوفلسيدهاالامةولدقهمالذلنوالأطفالح!ورفتهلكوفونالأولىحوورريب

.،.........سوففهمبيته.......!لايكوتوئا

والعثصرونالسابعةالمادة

ر.لدتالشارعمنزإنيةولكنلزوجهااطفالأزوجةتلدلمأذهء

واللباسوالزيتبالحبوبالزانيةيجهزان(الزوجاي)عليه.اطفالاله

ي)1ورثتهسيكونونالزانيةلهولدتهمالذينوالاطفال(باعالمهايهتماي)

لايجوزالحاةقيدعلى(قددلمالتي)زوجتهمتA)وما.((لشرعيينانجاءه

.!البيتفيمعهاضيشان(للزانيةأ

والعثرونالثا"منةالمادة

يجوزفلا.بالشالاصيبتأونظرهارجلزوجةفقدتاظ"

،فع!لثانيةامرأةزوجهااخذواذا(زوجهابيتاي)البيتمقأخر(جها
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او،لسىالمصابة)الاولىالزوجة(مداراةاي)اعانةالثانيةالزوجة

.،(الشلل

خولالمادةهؤ.بخصوصاخرىطينيرقيمكسرةهناك:-ملاحظة

كا005...،:-مايليالىاعلاهذكورةالمالمادةمنخيرالاالقسمقيسجمة

-:ذلئهحولهانظر،الأولىل!زوجتهالثانيةزوجتهاعالةالزوجفعاى

dies in honor of BennoلأStudies. No. 01 -( Stu04،!ع

2.9.(.659121,seventy-fifth B/ irthday, Aprilعكه!هل!!لأولهكتنط*

والعتنرونالتاسعةالمادة

ربحد.الخطوبةمراسيمواتممخطوبتها،ليبيتالخطيبدخلاذا"

بيتاي)عليهم.صديقهالىخطيبتهأءط:ت(البيتمن)شهـوجه

المرأةقتزوجولامضاعفةجلبهاالتيالخطوبةهديةلهيرإواان(أخطيبةا

."صديقه

الثلاثوفىْالمادة

بعدع!القضاةوامره.الشارعءنزانيةمتزوجشابعاشراذالا

منالزواجهليحقلافانه.صداقهالهاودفعزوجتهطلقثم.!يارتها

."الزانية

والثلاثونالعاديةالمادة

(الأبيتوفىانقبلاي)حياتهاثناءالمفضلولدهوالداهدىاذا"

كامق!رقاتبحدأبيهمعقاراؤشامللورثةفيحق.بذلكعقدالهوختمهدية

لاانرعليهماياهمنحهاانلهسبقالتيالهديةفيمشاركتهلهميحقولا

.،،ييهم1وصيةينفذواانعليهماي)بالماءابيهمكلمة؟لمجطبخوا

والثلاثونالثانيةالمادة

الكيير.لابنهخطوبةهديةالحياةقيدعلىوهووالدخصصاذا"

الوالدءوفاةوبمدكاالحياةقيدعلىيزالىلاوالوالدامرأةابنهوتزوص!

."........يثالور
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وااتلاثونالثالثةالملاة

قدغههـكتزوجهحارصدابنةيا!رجدعى

حتر?إ-\،جمذلا-ص"!اأحبمانهاوثبتكاأماهـجدمع)الجن!سيه

.،ال!ةمنشديقلاغهعشرة

والنتلاثورْالرابعة"لمادة

أدإصظاأي!أكأأ.*!أايرحةصر2وأثورارجلأجراقا*

."سردثلث(كغرامة)كدقحإقىعثِه،(النرِ

والثلاثونالخامسةالمادة

ور)أنعليههءيله6وأتلفثوواجرْرجو4(ف!"

سرء،ه

اك!عيةد،!َس!ت

ا-،-خ)!+..!!-ولء(

ا!."ضندء!ا-ول

01*ة،.ل!1حو

والثلازورْالسادسة"لمادة

هـ!لَغرادة)يدفعانعليهءقرنهوكسر،ئوراوجل(جو؟!؟!

ه،سحوه

والنتلاثونالسابعةالمادة

رب!نَلَغراكصة()يدفعأتعليه6ذيلهوأتلنك!ثورارجلآجر(هـ4ه

.،سحره

تمةالخا

سومربلادتت!!اتأنفيتسببتاصادقةا"اوتو،الألهكلمةإلىستتاول4ء

الألهاابنلماع!اكألبتلااْ"لديلاْا!،لهأءالىوأستنادا.الحقهيهل!الهوأكد

العدالهابرازعلىوعملت.......والحنفالبغضاءص!يتونانلي!

سطراعشرتسحة)حوالي.والاكديينللسومريينلمصر4وجليتوالصدق

المسلة.هذهذلك()بعدوأقمتوأكدسوم!!بلاد!فيماهـلرقاهرفمرك!ه."ناكّصة

المسلة(بهذهماجا،اتجاهي)1اتجاههاشريرةثوايالأحملصنص

نأعسىفوقهااسمهلايكتبومنكتابتهايمحولأوعنقصوصها!ير*رمن
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الالهيرعاهانوعىالاي!سرمعبدفي)نجمه(يبزغوالمديدةالحياةيمنح

شريرةنوايايحملمنكل(الاخرىالناحية)ومنالناصعةالصبهةذواْدليل

ومنليريههزدخيرو؟الذخيرةمخزن"يدخلومنلصوصىكايغيرْومنتجاهها

إسمهعْه!اسماًيصْعهذهالاحنةبسمببوءنفههـقهااسمهي!ءبوءنكتابتهايمحو

8..فيوجلب.3.....منهيه!خذانصسى.....اذافيماالشخصم!هذا

منها9يأخذأنالوفرةأسياد3سوموقان"و"ا!.خاق"إلأا!هاع!ى.......

...واةمحة!غيرالاسطروبحضناقصةرصطراعثحر)حواليْنسحة..0005

انليلالالهابنالقويأ-طلا"ْوروهـتا،11،ا،أ-توقويةبلادهألسسيدعلاأطْ

.".ملكه.....ان

الشريعةحولالملاحظات

نهامضسرفيتختلفلاأنهاعشتارلهتشريحةمقدمةفيإكظرايلةتمما

كماوانا"كإنوالالهين،تلمجيديبتدآنكلاهمااذاورنموشريعةضنوتركيبها

سمومرواكدبلاداحوالساءتانبعدالوجودحيزالىظهرتاقدكليهماان

الضعيفيهـخغلالقويوأخذالبلادس!!انعلىخللمايةالعبوإوْرضتأنوبعد

والرورهيةالخيرجابهوتشريحهمامن.لىالكلرانءاىتؤكدانوكلاهما

الفترةخلالعليموقعالذيالحيفمنالس!صانيروتحرواكدسومرلبلاد

ظهورهما.سبقتالتي

منهماوأحدءكلقيقنيينأمرالذيالالهنوعيةهوبينهماالفارقولكن

كانوالذيازوالىوهو،ننار"الالهلارادةوفقاكانتاورنموفثمريعة

قننتقدمقدمتهاتذكركمافهيعشتارلبتضريعةامااورلمدينةالرئيسالاله

منواح!كلانذلكوءحنى"ابسن؟مدينةاله"انستاننلاالألهلأرادةوفقا

معالحالوكذلكمدينتهالهلأرادةوفقاشريعتهأصدرقدالمثصرعينهذين

بابل.مدينةالهمردوخالالهلارادةوفقاشرعتقدفهيحمورابيشريعة

مقدمةبأ!كذلكلناسيتبينحمورابيشريعةمقدمةعنالحديثيأتيوعندما
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لاخدتلفهذامعفهيكثيرةتفاصيلعلىتحتويكانتوانالمذكورةلثمريعة9

لمقدمةجمةترأ،1ما!يىبالاحرأويه:!نلثحراهقدمةعنتركيبهافيونهامضموفي

الاساسهذاوعلى.التفاصيلمنكثيرمعالبابليهاللغةالىالشر.يحتين

النموذجهياورنموشر.بعةبانمقدمةالحاخرالوقتفينقولاننستجهعأ

اورنموشريحةانحقاكاناذالهاالتاليةالشرائعمقدماتوفقهعملتالذي

تؤكداشاراتصأكبأنناذكروأنسبقننا9أ0القديمالراقشرائعأقدمهي

قرننصفبنحواورنموسبققدالرافدينواديبلادفيالتشريععاهـ!

.الأنحتىشيءذلكمنيصلنالمولكن

والخامسة:الرابعة(لمادتان-3

القوارببتأجيرعلاقةلهموضوعهاولكنشيءمنهالايفهمالرابعةالمادة

وليستقريباواضحءضمونهاانالالاؤصةثَانتْوانالخامسةدةا،اما

!م4-6منالموادانظرالمقارنةاجلومنالأخرىاالشرائعفييا!كضلهـه

اورنموؤأْلونأماحمورابيقانونمن024-236منوالموادايششوناقاْلو-

.القوارببتأجيرعلاقةلهامادةصوادهمنتبقىمابينيوجدفلا

:عتنرةالعاددةالمادة-4

الخاصهالاصليةالنشرةفيمفهومةوغيرلاقصةالخامسةْالمادةان

نفسهالشريعةمترجماكتشفهمااليهااضفتولكمنيعشتارلبتبشويحة

-:فيوالمنشورالمادةنفسبضحسوص

194,.ArchivOrientalni, Vol. XVIII,,0591 p

:7-.1هنالمو،إفى-3

منوالمواداورنموقانونمن27-92منالموادانظرللمقارنة

هـنتبقىفيمافلايوجدايشنوناقانوناما"حمورابيقانونمن95-65

فيناقصةالسابمةالمادةان.المذكورةالموادموضوعنفسحولمادةإدموا

.اعلاهالمذكورالمصدرنفسفيمنشورةوتكملتهاالأصليةةالنشص

-48-

http://www.al-maktabeh.com



:عنمُرةالعاديةالمادة-4

بعضهناكولكنالاخرىالشرائعبقيةفيمتيلالمادةلهذهلايوجد

المواديمث!فيهماوردانيعتقدطينيرقيمكسرةفيماجا،وبينبينهاالتشابه

.وكسرةالاصليهالمسلةعلىالمخربةحمورابيقانونموادمن76-73من

-:فيوالمنشورةli3ولح،شايل"قبلمندرستقدهذهالطتيالرقيم

legation.أ"09 en Perse X!غ

حمورابي.قانونهن)ب/2(المادةانظر

:13-31المادتان-5

أنأفهمهاأفضلولكننيبشك؟قيقالممنىواضحةغيرعشرالثانيةالمادة

لصاحبهيسلمهولملرجليعودعبداوبأمةيحتفظالذيالشخصانعلى

المحتفطالعبديديدأنوعقوبتهسارقاًالحالةهذهفييعتبرمسؤولةلجهةأو

يدفعانعبداًفعليهلايملكواذالفعلتهكغرامةعبيدهمنعبداًيسدموانبه

و)05(والمادتيناورنموقانونمن)92(المادةانظرللمقارنة.فضةسعره

حمورابي.قانونمن)16(والمادةايث!نوناقانونمن)95(

:عثصرةالرابعةالمادة-6

المنشورةالترجمة1عنتماماًتختلفهذاكتابنانيالمادةهذهترجمةان

نتجبالترجمةالاختلاوْروهذاعشتارلبتبقانونالخاصةالرئيسةالنشرةفي

A.-شتاينفلكنالبروفسورأوردهاالتيالتصليحاتبسبب Falkenstein

-:فينشرهاوالتي

Orientaliaأا.،801-701.9.98 Nova Series, Vo

للمادةشتاينفلكنالبروفسورترجصةتفضيلالىدفحنيالذيوالسبب

يطابقهاانلايمكنالسومريالنصلانالرئيسةالنشرةترجمةعلىالمذكورة

الخاصةالرئيسةالنشرةفيجاءتالتيالترجمةهنااوردفأننيهذاومع

-:عشتارلبتبقانون
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)سعرهضعفيلسيمدهدفعقدأنهواثبتعبوديتهمقابى!سيدهعبدعوضل!اذا

."حريتهالعبدهنح(الحالةهذه)في!يجب

.الاخرىالثرائعبقيةفيعشرةالرابعةلل!مادةمثيلولايوجدهذا

:16-51المادتان-7

هاتينكذلكترجمتقدعثشارلبتبقانونالخاح!ةالرئيمسةالنشرةان

ترجمةيلىوفيماأوردْلاهاا)نيالترجمةءاحدالىتغايربصورةالمادتين

،migitum-ميقيتوم"كاناذا"عشرةالخامسةالمادة:-الرئيسةالنشرة

-ميقيتوم"ذهباذا"عشرةالسادسةانمادة،،حيداًأخذهيجوزفلالدملكهبة

migitum"ولهحجرْهالرجللهذايحقفلاماشجلالىبارادته

."يرغبحيثمايذهبانالميقيتوم(ي)1

محنىتحديديستطعلمعث!ةارلبتقانونمترجم،"ستيهلانهذامقيتبين

تأتي"ميقيتوم،انيظهرللمادتينترجمتهمنولكندقيقبثءبمل"ميقيتوم"

وهذا.المادتينعلىتحليقهفيأيضاجاءكماالحبيدمنخاصنوعبم!:ى

بأيأخذهيجوزلاعبدالملكلانعشرةالخامسةالمادةعلىينطبقأنيمكنالأ

.الأحوالمنحال

فسورولبراتصليحاتعلىلككذتعتمدل!.أبااهذفيتيندلمااتينهاجمةتران

عشرةالرابحةالمادةحولتحليقنافيالمذكورالمصدرفيالمنشورةسثتاينف!صن

.الاخرىالشرائعبقيةفيالمادتينلهاتينفئيليوجدولأهذا

:عثصرةالسابعةاثادة-8

علىالقبضالقاءكانشضصلأيلايجوزالمادةهذهملخصان

هذاواستناداًالى.اقترفهقدانهاويشكيحتقدجرماخربسببشخص

فقطيكونالأشخاصعلىالقبضالقاءجوازاننقول!اننستطيعالمفهوم

السومريوناعتبرانيجوزفقدولذاالجرمارتكابمشاهدتهمحالةنمما

من.نمواورفيقانونالمادةلهذهمثي!يوجدلأ.لتهاداْتثبتأنالىيمأبرالمتهم
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بحجزالخاصةايشنوناقانونمن25-23منالموادانظرالمقارنةاجل

حمورابي.قانونه3ن691-114ء؟تالموادوكذلكالشرعيغيرالعبيد

:91-18المادتان-9

فقطالشرائعبقيةفيوما.بماْلاماالمضمونواضحةءشرةالثامنةالمادة

كلياًفناؤصةعشرةالتاسعةالمادةاما.حمورابيقانونمن0331-منالمواد

لها.السابقةباهادةعا،قتهايبينمنهاماتبقىانالا

:02-33هنالمواد-01

العشرونالمادة.أفراد!اوعلافاتالعائليةا)مث!ؤونفيالموادهذهتبحث

.الارثقضايافيإتأيهد11تبحثانانهماالاتانناقصوالحشرونوالحادية

:والعثمرونالثانيةالمادة-11

وبالاخصالاشخاءلىحمايةالرئش!هدفهاالمادةهذهن/1اعتقد

لت!نعوذإكأمورهمأولياءموافقةدونالرهبنةسلكيدخلناللاتيالفتيات

والعشرونالثالحةالمادةتكونأنوربماهذا.الميراثمنحرمانهنمنآباءهم

قانونمن182-178منالموادانظروللمقارنة.الموة!وعبنفسىعلاقةلها

مادةعلىموادهامنتبقىماضمنتحتويفلاالشرائعبقيةأماحمورابي

.المذكور!للمادةمعناهافيمقاربة

:والعثرونالرأبعةالمادة-12

ومنحمورابيقانونمن(\w)7المادةمحتويكليأتطابقالمادةهذه

اث:ونا.قانونمنالمستينالمادةانظرالمقارنةأجل

:والعثصرونالخامسةالمادة-13

قانونمن)171!و)017(المادتينفيفصلقدالمادةهذهمحتوىان

الوالداعترفاذا6حمورابيقانونءأت)017(المادةتذكرحيثحمورابي

ميراثالاولىالزوجةأولاديقاسمرنفمسوفالأمةأولأدببنوةحياتهفي
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تمنحوفاتهفبحد"أولأدييا"يومأورلمادهمولمبالبنوةحترفلمواذاأبيهم

حمورابيقانونمن)171(المادةفيذلكجاءثَماواولادهاالامةالحرية

ذلكيعنيوأولأدهالأمتهالحريةأعطىقدالسيدبأنتذكرالتيمادتناوفي

)917(المادةمضمونيطابقماوهذاالأمةأولأدببنوةيعترفلمالسيدان

الأخرىالشرائعمنتبقىفيماالمادةلهذهمثيل.لايوجدحمورابيقانونمن

:والعثصرونالسادسةاثادة-49

الامةاولادانيبدوترجمتهاومنناقصةواضحهوكماالمادة

ناالا6الاعتباربنظر)25(المادةأخذنااذاوبالأخصورثةيحتبرونلا

القانونيةالقضايافيالمختصkoschaker-كوشاكرياتالمسمارعالم

ميرإثالمتوفاةالاولىالزوجةاولاديقاسمونسوفالامةاطفالانيعتقد

بحدالأمةتزوجقدالرجلانالى،كوشاكر"اعتقاديرجعوربما.أبيهم

حيمورابيقانونمن)167(المادةوحسبثانيةزوجةواعتبرهازوجتهوفاة

هذا.ابيهمميراثالاولىالزوجةاولادالثانيةالزوجةاوالأديشارك

.الاخرىالشرائعمنتبقىفيماالمادةلهذهمثيلولايوجد

:والعشرونالسابعةالمادة-15

الموادانالاالاخرىالشرائعبقيةفيمطابقمثيلالمادةلهذهلايوجد

-Ntyمن Nttمضموننفستعالجحمورابيقانونمن171-079ومن

بأنبينتقدحمورابيقانونمنالاخيرتينالمادتينوبالأخصالمادةهذه

حالةفيفقطوالدهميرثونأولأداًيمتبرونالجاريةتددهمالذينالأولاد

منالموادمنذلكيبدوكماعشتارلبتقانولىْانغيراولادييالهممناداته

حالةفيفقطورثةالزانيةأوالأمةتلدهمالذينالأولأديعتبر25-27

فأولأدأولادالأولىللزوجةكانفاذا،أطفالاتنجبلاالاولىالزوجةكون

السادسةالمادةدامتفماهذامعولكن6ورثةيعتبرو!لأالجاريةأوالزانية

.بالموضوعالجزميجوزفلاناقصةعشتارلبتقانونمنوالعشرون
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16-Ulوالعشرونالثامنةدة:

نمماجىاءتالتيالترجمةعنكذلكتختلفالمادةهذهترجمةان

المعلوماتالىيرجعذلكوسببعشتارلبتبقانونالخاصةالرئيسةالنشرة

لبتشريحةنفس!الىتحودجديدةطينيرفمكسرةكاقدمتهاالتيالجديدة

فيونشرها!.لأكإ*"سا-سفيل"الأستاذبدراستهاقاموقدعشتار

الترجمةاعرضيليوفيما.نفممهاالمادةترجمةتحتالمدونالمصدرنفس

زوجتهعنرميداًوجههرجلأداراذا":الرئيسةالنشرةفيوردتالتي

اثماً!وتقترف)البيتمنتهربلمولكنها....ه!رها(أوأهملها)أي

وعليه.ثانيةزوجةتحتبرتزوجهاالتيلمالثانية()ايالمفضلةزوجته

."الاولىزوجتهاعالةفيالأستمرار

بقيةاما.هذهمادتنامضمونهافيتطابقحمورابيقانونمن)148(المادة

.المادةلهذهءخلموادهاءنتبقىفيمايوجدفلاالاخرىالشرائع

:والعشرونالتاسعة1المادة-17
هديةلهيردواانالخطيبةبيتعلى"انتذكرالرئشمةالنشرة1

البروفسورتصهلميحاتانالا."صديقهئزوجلاْوالمرأةجلبهاالتيالخطوبة

يجبالخطيبةأهل"انعاحماوأكدتالترجمةصلحتينوالآخرشساينفلكن

والمادتان.؟صديقهتتزوجلاوالمرأةمضاعفةالخطوبةهديةلهبردواأن

هذهفيجاءمامضمونهمافيتطابقانحمورابيقانونمن)916(و)016(

اورنصوقانونمنعشرةالثانيةالمادةوكذلكعليهاالتصليحاجرا،بعدالمادة

ايشنونا.قانونمنوالعشرونالسادسةوالمادة

:الثلاثونالمادة-89

ذكرناهالذ!ماالمصدرنفسفي،.ولهك!اشسفيللاأصدحلقد

بقانونالخاصةالرئيسةالنشرةفيوردتالتيوالترجمةالمادةهذهترجمة

الشارعوسطمنزانيةمتزوجشابتزوج)اذا:-هايليهيعشتارلت
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زوجته.أهملذالمثوبعد(الزانيةزيارة)أيتهـازيارأبعدأمروهقدوالقضاة

الشرائعبقيةفيالمادةلهذهمثيللايوجد!!.....اهمال)مقابلفالمال!

:والثلاثونالواحدةاثادة*99

التيالطينيالرقيمكسرةانالأاالاصليهالترجصةفيناؤصةالمادة

M.-سفيل"ونشرهـاءهادر!ه Civilمطابقةوهيالترجمةاكمدتقد؟

مثيللهاولايوجد.حمورابيقانونمن)165(المادةلمضمونمضمونهافي

.الأخرىالشرائعفيموادمنتبقىفيما

:والثلاثونالثانجةالمادة-03

مصْمونمضمونهافيتشابهأنهاجداًاطحتملأمنولكنناؤصةْالمادة

موادمنتبقىفيمامثيللهاولايوجد6حمورابيقانونمن)166(المادة

.الأخرىئعاصصراا

:والثلاثونالثالثةا"د!-215

ناالاعشتارلبتبقانونالخاصةالرئيسةالترج!ةفيناقصةالمادة

ترجمةيليو!يماخطأهاوأصلحأكملهاقد؟.ولى،إ*8-سفي!"نثهامرهءا

نأعليه6ال!قاريقسمملم...الانا"لباتتماذا)":-الرئيسةالنشماة

منعثمرةالحاديةالمادةاْلظرللمقارنة؟."الفضةمنشيقلاتعشرةيدف!،

حمورابي.قانونمن)127(والمادةاورنموقانوأ،

:34-37منالمواد-32

من711-منالموادالمقارنهاجلمنالموادهذهبخصوصانظر

قانونأماحمورابيقانونمن924-241منوالمواد.ايشنونا1،قانو

مماثل.شيءعلىموادهمنتبقىفيمايحتويفلااورنمو

:اخيرةملاضة

مدونةعشتارلبتالملكالىتمودقانونيةهادةمؤخراظهرتلقد

عنمضمونهافيلاتختلفوهيالسومريةباللغةوليس!البابليةباللغة
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المذكورةالمادةحولانظر.حمورابيقانونمنالسابحةالمادةمضمون

603..abylonianLaws pلأDriver and Miles, The B

-:عايليهوالمادةونص

وأذهباًأوفضةاماالامانةسبيلءلىاستلمأورجلالفقرىاذا)

ابنرجلبدمنآخرشيءأيأوحثاراأوشاةأوثوراأوأمةأوعبدأ

.،يقتلانويجبسارقالرجلهذافانوعقودشهودبدونرجلعبداو

با!تينمتبتقدربماعشهتارلبتشريعةأنالأعتقادالىتدفعناالمادةوهذه

والبابلية.يةالسومر
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ill

مم!،ك!سو3"74"،8ء*

الاهريكيةالبعثةتنقي!باتفي!ربمواللىالطينىللرقيميدوياستنساخ

قانونيةدمواعلىيحتويوهو.94/0599عامنفر!

الىحاليانسبتهايمكنلاالسومريةباللفة

اكيدبشكل-عشتارلبتءسيعة
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يلىةجلىنيةنوقامواد

تنقيباتالبعثةفيظهرطينيرقمعلى،.ول،زراى-سفيللاترفلقد

2NT"71-21-55،ورقمه94-.591عامنفرفيأ\مريكية1 044 -( UM"

عشتارلبتشريعةالينسبتهالايمكنقانونيةموادعلىيحتويالرقيموهذا

فممنىالمذكورةيمةالشرالىفحلاتعودلاالموادهذهكانتفاذاأكيدليشكل

وأمافترةالىالحاضرالوقتفينسبتهايمكنلاجديدةشريعةأنهاذلك

.الموادهذههويةتتضحسوفالمستقبلفيوربمامحينملكحكمالى

الاورالمادة

ناعليهاث()المصحيواناتمؤخرةفيلربطهثوراًرجلاجر"اذا

مقدمةفيربطهواذأالحبوبمنكورثمانيةقدرهاسنتينلمدةاجرةيدفع

.،الحبوبمنكورستةقدرهااجرةسيدفعفانه)المحراث(حيوانات

مؤخرةاومقدمةنمماالثوروضعبينالفرقانالواقعفي:-ملاحظة

المادتينانظرللمقارنةلي.بالنسبةواضحةغيرناحيةالمحراثحيوانات

حمورابي.قانونمن242-243

الف!انية:المادة

علىتحصلسوفالعازبةفابنتهأولأدايخلفولمرجلتوفياذا"

.؟ميراثه

الصروفة.الاربعةالشرائعفيالمادةلهذهمثيليوجدلأ:-ملاحظة

الثالثة:المادة

6الصغيرةاختها.......أبيهاعقار.....ابنته؟رجلتوفىاذا"

؟005.....البيتالىبحدءا

الرابعة:دة111

عليهءالأجهاضلهاوسببحررجلابنةة!ربقد0005اذا،)

.،الفضةمنالمنانصفيدفعان
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الغاهسمة:"لمادة

.،الرجلذلك؟يقتلفسوف(البنت)توفيتواذا"

سة:,3LJiالمادة

عليه،الأجهاضلهاوسببحررجلأمةضربقد......اذا"

.،الفضةمنشيقلاتخمسةيدفعان

214-902منالموادانظر4-6منالموادبخصوص:-ملاصظة

حمورابيشريعةوموادالموادهذهبينالرئيسوالفرقحمورابيقانونمن

قتلفييتسببالذيالرجلبنتبالموتتحاقيحمورابيشريعةانهو

علاقةبوجودترىولانفسهالرجللْتحاقبالمرادهذهأمامارجلىفيت

.بالموضوعلأبنته

M.-سفيل)نشروقدهذا Civil،المذكورةالموادالىاضافة

لاغراضهوالرقيمهذاعلىمدونماانويمتقدحقولعدةذاطينيأرقيماً

حمووابيقانونمن924-244منتماماًالموادتشابهوالمواد.مدرسيه

ذكرهماعلىالاطلاعيريدومن.عشتارلبتنونطمن37-34منوالمواد

-:التاليالمصدرمراجمةيمكننفمسهاالموادوعلىبخصوصها"سفيل)

l 1 Studies No. 16 ( =. Studies in honor of Benno!مكAssyriolo

6591.21,Lands-berger on his seventy fifth Birthday, April
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نايشمْوانورْقا

حرملتلموقعفيبتنقيباتالعامةالاَثارمديريةقامت4599عامفي

المتحفأمينباقرطهالأستاذأعلنالعامنفسوفيبغدادمدينةفيالواقع

بئسريعةمدونينالمذكورةالتنقيباتخلاللوحيناكتشافنبأانذاكالراقي

مثلاللوحانهذاندونوقد.ايشنونابقوانينالحاضرالوقتفيتدعى

اشارةالواقعفيوهذه.البابليةالساميةباللغةحمورابيشريعة

تدوينزمنالبلادسكانلمحالبيةيكونوناخذواالمساميينانالىصريحة

الس!ابقة.المكانةتلكوللغتهمللسومريينيدولمالمذكورةا)شريعة

المسماريالباحثالعامنفسفعوترجمهاالمذكورةيعةالشراستنسخلقد

Albrecht-كوتمسهالبرشت" Goetze،الاستاذالعربيةالىوترجمها

الأ48910لعامالرابعالمجلدسومرهجلةنمماالترجمتانونثمرتباقرطه

التديلاتبعضوأجرىالأولىبترجمتهبحدفيماالنظرأعادقدكوتسهان

مجلدفي5699عامالجديدةترجمتهنشرفقدولذاعليهاوالتصحيحات

-:يدعىخاص

The Laws of Eshnunna -( The Annual of the American schools

.(arch,Vol. XXXIلهل!!.of Oriental

قامالتيالاخيرةالدراسةعلىتمتمدهذاكتابنافيالمدونةالشريعةومواد

جديدكتابظهرالحاضرالوقتوفي.ايشنونالقوانين،كوتسه"بها

مكتباتفيمتوفرغيرانهالأالشريعةنفسعلىالتصحيحاتبعضيضيف

انهالاأكيدبشكلصروفغيرفهوالقوانينهذهتأريخأما.حالياالراق

أكثر.أوالقرننصفبحواليحمورابيشريدةيسبق
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بم!غلأفيِفىصئيبر!َءلاىع؟ش!ا1،َ؟..،"؟كا3ء!3ب!39-ير!س

-،5بركهـكه!!؟3!ىلأد("ء

لمء3ج.؟صء!3!-بر!؟*

-؟-صدءد!ي؟فيلم؟؟،؟!ه!حمم3!بر3،بر

!وم!!!*!.*!!بنىش3!؟لا!ءدس*ء،كاء؟

!!!!حه؟!ررم!لى-عك!ه*!ص!!ث!!2!:د!ِلا/!بر!3،!لأ-ء!!!./في

4591عامعليهعثركىاللىايشئوناشريعةيتضمقاللىياللوحوجه

حرملتلبوالعامة"لآ"لارمديريةضرقيخلال
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القانونمقدمة

التيفيالسنة.منهينوالحشرالواحدأجومافي........شهرفي"

علىالملوكية......على....!الالهانليلللالهالبكرالابنتشباك

صوبور،مدينةهدمتوعندماوالدهبيتالىدخلعندما.منحؤدايشنونا

)صوبورفيهافتحتالتيالسنةنفسوهيدجلةنهرعبرواوالسثَان؟شمش

العظيم،السلاحبقوة؟(شمش

الاولىالمادة

الفضةمنواحدشيقل(سحره)واحدشعيركور،

الفضةمنواحدشيقل(سحره)نقيزيت3قا"3

منوإحدشيقل(سره)المسمس!مزيتمن،قال!2و"سوت"1

الفضة

منواحدشيقل(سحره)الخنزيرشحممن"قا"5و(سوتلا1

الفضةمنواحدشيقل(سحره)(النهرزيت)من"سوت)4

الفضةمنواحدشيقل(سره)الصوفمن"منا"6

الفضة.منواحدشيقل(سره)الطعامملحمن"كورل!2

!مواحدشيقل(سعره)(هيل-الهال-ب)من"كور"1

الفضةمنواحدشميقل(سحره)النحاسءت"منا"3

الفضة،منواحدش!يقل(سره)المصفىالنحاسمن(منا"2

لأْالتألْب(لمادة

سره)"،"niskhatim"نسخاتم،!نوعمنالسممممزيتمن،قادا9

الشعيرمن،سوت"3(حبا
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;n""نسخاتم"نوعمنالخنزيرمشحممن،قا"1 iskhatim"

الشعيرمن،قا"5و،سوت"2(حباسعرهأ

ن!"""!أ"!ولا"3نسخاتمدانوعهن،النهرزيت"من،اقا"1

."الشعيرمن،قا"8(حباسره)

عربة(تأجير)الثالثةالمادة

"سوت"tوواحد"محيى"يساويوسائقهاثيرانهاوعربةاجرة"

على)والشيقلثلثتساويفالأجرةبالفضة(الدفع)واذا6الشعيرهن

."اليومطوليمبوقهاان(السائق

بالقواربخاصة4-6منالمواد

الرابعةالمادة

ئقهساواجرة"قا"2تساوي،كور"06(سعةذى)قارباجرة!

القاربيسوقانوعليه(الشحيرمن)واحد"قا"وواحد""سوتتساوي

.،اليومطول

الخامسةالمادة

يدفعانعليهالقاربكرقنمماوتسببمهملاالقاربسائقكاناذا"

."الغرقعننتجشيءكلكاملا

السادسةالمادة

يحودلأقاربعلى؟(مضطراأي؟)محنةفيوهورجلاستولىاذا!

.،(غرامة)الفضةمنشيقلاتعشرةيدفعأنفعليه6له

العميرواجرةالزراعيينبالعمالخاصة7-19هنالمواد

السابعةادةالما

حبة"29فأجرتهفضة(الدفع)واذاشحيرسوت2الحصّاداجرة"

الثامنةالإدة

،الذارىاجرةشعيرواحدسوت"
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التاسعةالمادة

يكنلمواذاحاصدلأستئجارفضةواحداشيق!المرءيعطيأنيجب"

ال!دمهمةلأداءالاستحداداهبةعلى(العملقبولهبعدالأجيرالحاصد)

الحاصد)انملاحظةمعفضةشيقلاتءشرةيدفعأنعليه6كانتحيثما

يعيدأنوعليه.اليوميةاجرتهقاوخ!سةواحداسوتاَنالقد(الأجير

.،(مستأجرهالى)والملابسوالزيتالشدير

العاشرةالمادة

منالشحيرواحدرسوت.لشعيرمناواحداسوتاًت!ساويلحمارااجرة"

"اليومطوليسوقهانعليه.سائقهاجرة

عثصرةالعاديةالمادة

يانوطحامه.الفضةمنواحداشيقلاتساويالأجيرالرجلاجرةلا

.،واحدشهرمدة(ةالاصبهذه)يحندمانعليه.الشعيرمنواحد

للقانونالمخالفةبالاعمالخاصتان13-29المادتان

عثصرةالثانيةالمادة

نهاراءالموالي(طبقةمن)شخصحق!فيرجلعلىقبضاذا"

ومن.(كغرامة)الفضةءنثح!يقلاتعشرة.بدفعأنفعليه؟السياجوداخل

،ا.حيايتركولنيموتفأنهالسياجداخلليالأعليهيقبضر

عتنرةالثالثةالمادة

6نهاراالموالي(طبقة)من!جىلبيتداظهفيهـجلءففبضذا()1"

ليلاعليهيقبضومن.(كغرامة)الفضةمنشيقلاتعشرةيدفعأنفمليه

حيا.يتركولنيموتفأنه

41منالمواد _1 Nالتجاريةبالاعمالخاصة

عشرةالرابعةالمادة

شيقلاتخمسةْجلبلوالفضةمنواحدشييقل......اجرة"
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مزشيقليناجرتهتكونالفضةمنشيقلاتعشرةجلبولوالفضةمن

.،الفضة

عشرةا/لخاهسةالمادة

فضةأمةاوعبدمنيتمسلمانالخمرةلبائحةأوللتاجرلأيجوز"

،(بهم)المتاجرةبغيةزيتااوصوفااوشعيرااو

عثصرةالسادسةاثادة

هعاوبالارثشريكمع(سريعةبصورة)قرضابراملايجوز"

.،دد

1المادتان A - 9 Vالمهوبمبالغخاصتان

عثرةالسابعةالمادة

ماتذلكوبعدالزواجمهرمخطوبتهابيبيتالىرجلابنقدم

لمأ.صعاحبهالىيرجعالمال!فان6(الخطيبةأوالخطيب)الاثنينأحد

عثصرةالثامنةالمادة

يأ)لهيحقفلاالمرأةتوفيتفترةوبعدوتزوجهابيتهدخكاذالا

بماالاحتفاضيمكنهولكنزوجتهابيبيتالىمادفعهيسترجعان(الزوج

.؟،مئهذمتهفيبقىمااو)منهتبقى

UO!,هنالمواد والفائضبالقروضj#%-VTصة

عثرةالتاسعةالمادة

الشيقل6كفائضيدفعأنيجب(الفضةمن)واحدشيقللك!لا

كفائضيدفعانيجب(الشعيرمن)واحدكورلكل(و)ءحباتوست

.،باناتوأربمةواحداءي

العشرونالمادة

.،ال!ادوقت(دينه)يردانيجببالمثليقرضالذيالرج!"
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فيودونشعيراأوفضةآخررجلأقرضاذاتحنيالمادة:ملاحظة

هدهففيالقرضفيهاتمالتيالعينبنفسالتمرضيسلماتضرطالعقد

.الحصادوقتالقرضايفاءيجبالحالة

والمعشروفىْالواحدةةالماد

فأنهبالشعيرالفضةقيمةوعادلمالكرأسفضةرجلاقرضاذا)1

لل!ءربانواربعةواحددعببنسبةوفائضهالشعيرالحصادوقتيستدم

.،الواحد

والعثصرونالثانيةالمادة

فضحةيستلمفسوفالسابق(قرضهغرار)علىرجلاقرضاذا11

."شيقللكلحباتوست(الثميقل)سدسبنسبةفائخحهاو

التنربرغيربالمعجزخاصة23-25منالمواد

والعثصرونالثالثةالمادة

احتجز(دْلكمع)ولكنهحقاخررجلعلىلرجليثَنلماذا"

لكليس(معلنا)بالالهيقسمانالأمةاصاحبفحاى6الاخرالرجلأمة

.،الأمةسعرتساويفضةالحاجزفيدفعءعليحق

والعتنرو!الرابعةادةالما

وضع(ذلكمع)ولكنهماحقاخررجلعلىلرجا!ي!!نلماذا"

نا!عليه6موتهاوسبببيتهفيرهينةوحبسهاالاخرالرجلامةكلىيده

."أى!نالأمةصاحبيعوض

والعشرونالخاهسةالمادة

زوجةءلىيدهوضعذإك()حعولكنهعليهحقلهي!صنلمإذا)و(في)

موتها،وسبببيتهفيالرهينةوحهسكرهيغةاب!"عاىأشالمواليطبقةمنرجل

."الرهينةحبسالذييموتانيجب.النفس(قتل)قضيةفهذء
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والزواجبالخطوبةخاصة36-92منالموا!

والعثصرونالسادسةالمادة

زوجته(أوصطيىتهأبيترأي)الصمبيتفيللخدمةرجلتقدماذا"

ناالبنتوالدفعلى6اخر(ر-ل)الىابنتهواعطىاستعبدهعمهوللَاحن

.،مضاعفاقبضهالذيالمهريرجع

والعتنرونالسابعةالمادة

و*خلخطفهاأخررجلاول!نمهرارجل،شةرجلاع!ىاذا"

ويجبءنفس(قتل)قضيةفهذه.وأمهاابيهاانقمةثوبدوت(افتضهـا)بها

..(يموتان

والعتنرونالثامئةالمادة

ليلةوليمةيقمولموامهاابيهاسؤالبدزنامرأةرج!تزوجاذا"

هذه)تكولىْفلاوامهاابيهامعمختوماعقدا(بذأ!ك)ي!!نبولمالزفاف

.ءكاملةسنةبيتهفيعاشتلوحتىشرعيةزوجة(المرأ!

وا!عتنرونالتاسعةالمادة

و!خلوامهاابيهامعالعقدوكتبالزفا!ليلةوليمةاقاماذاولكن"

رجلحضنفيعليهايقبضيوم.شرعيةزوجة(الحالةهذهفي)فأْلهابها

.(الحياةقيدفيتهـتمرولاتموتأنيجب(آخر)

مهجورةامرأةمنالزواجباعادةخاصتان31-03الماد)ان

البلد-فيوبقىاسيرااخذاوغارةاوحرباثناءرجلخطفاذا"

طفلاْلهوولدتزوجتهاخررجلوتزوج.طريدةمدة(الغريب)الثاني

.8زوجتهيسترجعيعودفعندما

والتنلاثونالعاديةالمادة

اخد.ثموهرب(ملكه)وسيده(وطنه)مدينتهرجلكرهاذا"

"هـ(زوجتهباسترجاع)حقلهيكونفدنيمودفعندما.اَخررجلزوجته
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والثلاكونالثانيةالمادة

أمةاغتصابباخاصة

المنا"للثتحويضا)آخسهـوْجدفعر-لأء"(بيما\ارة)هـجلافت!!أذار)

.،لسيدهافتعودالامةاكما(.المضةمن

والرضاعةبالتربيةخاصة33-36منالمواد

والثلاثو!الثالثةالمادة

منجرايته.بدفعلمولكنهءوالتربيةألمرضاعةا.لنههـجا!اءطىاذأ)1

مربيةالى)يدفعانفحليه،سنواتثلات!موالألمبال!أ!شاوا!!يتجبا

.،،ارفي!م!تعمدأن!عاجمهادء"!ةوابمرةْأضكصهأ3!درر-"تء:ءهـرذ(أ.رءط

والتلاثودْالرابعةالمادة

الولدكبرفادْا،حرةرجلزوجةالىابنهاراعطتامة!حىايدتأ!أ)!

."جاعهبزروا!مهعلبهأغهنحص!افيإير-قافا،4سيدد(أ،اتذليمد)آد!ش

والثلاثو!الخامسةالمادة

الحقفللقصر؟للتربيةمولىالىبنتهااوأبنهاالقصراكهاءطتأذا"

.،(للتربيهااعطيتالتيالبنتاوالولدا-هـجا!في

والثلاثونالسادسةالمادة

القصريعوصْانعليه6بهاحتفطالقصرامةطفلمتبني(اذا)و"

.،لهمساوِبطفل

بالتأمبنخاصتان38-37المادتان

والثلاثونالسابعةادةالم

البيتي!مرقلمفاذا.اوكأمانه.....!لهمالارجلاعطىاذالا

،المودعالمالفقد(هذ!ومع)نوافذهتحطمأوبابهت!سرولم(فيهالمردع)

."()المفقودمالهيموضهفس!وف)المؤتمن(
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والثلاثونالثاهئةالمادة

اعطاهالذيالمودعالمالمعوتلفتالرجلبيتسق!اوهدمفاذااز

-تشباك-معبدنيالالهباسميقسمانالبيتصاحبفحلى.إحوالهكاأياه

وبعد)خيانةاومقصودلمسببيكنولممالكمعماليىتلفلقدويعلن

."حقايعليها،يكون(ذلك

والتنراءالبيعبأصولخاصة93-42مندالموا

والثلاثونالتاسعةالمادة

اخوه(وكا!)نقودمقابلحصتهيبيعانا،خوةاحداراداذا"

يدفعأن(الثحراءفيالراغبالأخاأي)فبوسحه(الشرإءتمب!اغباالآخو)

."خارجيشضلمص(يدفعهالذي)الثمننصف

بعونالاراولدة

حال)الداريخليأنفعليهءلقودءقابلْبيتهوباعرجلاحتاخاذا"

."(البيععمليةأتمام

والاررهولىْالعاددةالمادة

ولكنهاخرثمينشيءاىاوثورااوامةاوعبدارجلاشترىإذار)

.،سارقفانه!الثهحراءصحةءلىيبرهنأي)ائعإايدينأنيستطعلم

والاربعونالثانيةالمادة

أرْ(مؤققازائرا)=سائحأوينتظهـالفديةءنأومهاجر6أرااذا!ا

السحربحمسبلهتبيعهاانالخمربائعةفعلىءالجعة(منحصته)يبيع

لأ.الجاري

lبالأضرارءاصة94-43منالمواد لجسمية

والأربعودْالثالثةالمادة

.الفضةهنواحدامنافيؤديوقطعه(آخر)رجلانفرجلعطاذا"
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نصفوللاذت.الفضةمنالمنانصفولدسنالفضةم!تواحدامناالحينودية

.،الفضةمنشيقلاتعثمرةالوجهعلىوللضربالفضةمنامناا

lوالرابعةالمادة لاربعون

م!تالمناثلثي(عْرامة)يؤديفانهآخررجلاصبعقطعاذا"

.،الفضة

والاربعونالخامسةالمادة

؟يدهوكسو؟الخصامثناءأالارةلىعلىآخررجلارجلرمىاذا"

.،الفضةمنالمنانصف(غرامة)يدفعفانه

والاربعونالسادسةالمادة

.،الفضةمنالمنانصف(غرامة)يدفعفانهقدمهكسراذا"

والاربعونالسمابعةالمادة؟؟

غرامة()يدفعفانه....لهف!سرآحزرجلار-لضربا!ا"

.؟الفضةمنالمناثلثي

والاربعونالثاهنةالمادة

عشرة(غرامة)يدفعانيجب؟صدفةرجلارجل؟اضراذا!

.،الفضةمنشيقلات

والاررمونالتاسعةالمادة

المناثلثيمن(غرامةتتضمنالتيالقضاياففي)؟ذلكالىوزيادة"

رسمية(محاكمةالمعتدى)الرجليحاكمونسوفالواحدالمناوالى

.(فيهاللنظراا،لمكافتحال!(القت!أي)بالنفسالتيْفتعلقوالقضية

بالعبيدخاصة53-05منالمواد

الخمسونالمادة

فعاليهمسروقةأمةأومسروقعبدومحهرجلعلىقبضاذا"

."بأمةوأمةبعبدعبدايعوضأن
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والخمسونال!اديةالمادة

آخرموظفأيأوالقنواتمراقبأوالمدينةرئيسْقبضاذا!

القصرالىيعودمفقودحمارأومفقودثورأوآبقةأمةأوآبقعبدعلى

حزبهاحتفطبلايشنونامدينةالى(الحالفي)يسلمهولممولىالىأو

القصرفان(بحديسلملموالمبد)الشهرمنأيامسبعةمضيوعند.بيته

.،سارقاأبالعبدالمحتفظالموظفأي)سيعتبره

والخمسونالثانيةالمادة

والموسسومينايشنونا!دينةالىالعائدينمةأ19أوللعبدليس"

مدينةبابمنيخرجهان،الأبوتوم"و"المشكانوم"لر"ا!انوم"ب

.،سيدهمااذنبدونايشنونا

والخمسونالثالثةالمادة

مدينةبابدخلممنالأتأوالعبدعلىعلامةوضعيجب"

"المشكانوم"و،الكانوم"ب(اجنبيمبعوث)سفيرلحراسةايشنونا

.،سيدهحراسةفي(الأمة1أوالعبد)يبقىو"ا/،برتوم"و

تسببهاالتيبالأضرارخاصة95-54منالمواد

الأبئيةسقوكلأوالعيوانات

والخمسونالرابعةالمادة

يقتسمانالثورينصاحبيفانموتهوسببثوراثورنطحاذا"

قيمتهأى)الميتالثوروقيمة(بيمهبحد)الحيالثورقيمة(بينهمافيما)

.،(ميتوهو

والخمسونالخامسةالمادة

صاحهبالحاكمةالسلطةوحذرتنطاحثور(لرجلكان)اذا"

موته،وسببرجا،فنطحءقرنيهيقطعلمولكنه(ثوره!حسالةمن)الثور

."الفضةمنالمناثلثييؤديأنالثورصاحبفعلى
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وا!مسونالسادسةالمادة

غرامة()يدفعأن(صاحبهفعلى)موتهوسببعبدانطحفاذا"

.،إلفضةمنشيقلاعشرخمسة

والخمسونالسابعةالمادة

ةالحا!السلطةوأخبرتشرسكلبألشضصكان)اذا"

فحإ!6موتهوسببرجلافحصريحبسهلمولكنه(بأمره)الكلب-صاحب

.،الفضةمنالمناثلثيأغراهة)يدفعأنالكلبصاحب

والخمسونالثامنةالمادة

غرامة()يدفعأن(صاحبه)فعلىءموتهوسببعبداعضواذا)

.،الفضةهنشيقلاعشر-خمسة

والخمسونالتاسعةادةالم

صاحبالحاكمةالسدطةوأخبرتمتداعجدار(لأحدكان)اذا"

رجلموتوسببالجدإرفسقط6يقوهلمولكنه(جدارهبحالة)"؟الجدار

يكونهذهالنفسفقضية(البلدابنأوحرا=)الاويلمطبقةمن

."للملكمتروكافيهاالقضاء9

بالطلاقخاصة-الستونالمادة

زوجةوأخذاولادامنهولدلتأنبعدزوجتهرجلطلقاذا"

م!توليتبعهيملكمابجميععلاقتهوتقطعبيتهمنيطردفسوفثانية

.،يريده-

والستونالعاديةالمادة

Apدوربعراسةخاصة

صيشةسببهي(والدار)ارإ(حراسةمهمته)حارساذا/1

سوففالحارسءالدار(باب)فكسرأالحراسةوأهملمارجل

.،(الداركسرةامام)يقبرأنويجب،....يقتل
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ايشنونا!ريعةحولىالملاحظات

المقدمة-1

تئاشانيمكنالتيالوحيدةالملاحظةولثَنناقصةالمقدمةان

ت!نهتبسرولمالاخرىالشرائعمقدماتعنتماماتختلفانهابخصوصها

القانونيةالموادالمتضمنيناللوحينانواضحهوكماولكن.يذكرشيئامنها

متنكاوتةفتراتوفيبعدفيمادونتايدويتاننسختانهماالمذكورةللشريعة

مفدمةعلىا،صلية1الشريعةتحتويأنالمحتملىومنالشريعةنصعن

يمكنلاالافتراضهذاولكنالاخرىالثرائعتحويهاالتيالمقدماتكبقية

الحاضر.الوقتفيعليهالتأكيد

والثانيةالأولىالمادة-3

+لحديخدأقيالفكرةوهذه.الأسعاربتحديدخاصتانرناذككماالمادتان

صذهفيوجدناهاالذيبالاسلوبالشرائعبقيةفينجدهالمالأسعار

أيشنوناشريعةبأنالقولالىتدفعناالواقعفيالظاهرةوهذه.الشريعة

4بعرضتالذىبالاسلوباطلاقايتأثرلمباسلوبوعرضتصيغتقد

المقدماتبقيةعنتختلفبيناكمامقدمتهاحتىاذسبقتهاالتيالشرائع

وأالسوممهـيةالاخةيجيديكنلمالمشرعانالىذلكسببيرجعوربما

بها8علمعلىكانبالتأكيدانهالأالسابقةالشرائعصبخةعلىيطدعلمانه

الثالثةالمادة-3

ايشنوأشريعةسبقتالتيالشرائعفيمثيلالمادةلهذهيوجدل!

ولكنتماماهذهمادتناتشبهحمورابيقانونمن(271)المادةانالأ

كثريعةزمنوسائقهاوحيواناتهاالعربةأجرةانهولمادتينابينالفرق

فياليوميةاجرتهالانايشنوناشريعةزمناجرتهامنأعلىحمورابي

لثريرصؤفي11-رتهابينماالشحيرمن"قا"001تسحاويايشنوناشريحة

.(الحبوب=)الشحيرمن؟قا"018تساويحمورابي
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الرابعةالمادة-،

بالقوإرتعلاقةلهمالبتعشتارقانونمنوالخامسةالرابحةالمادنجإشاان

أور:صهِقانونأما.هذهبمادتنايملَاصنمقارنت!ماولاناقصتانتهاول!!نهماأجرو

ادتإ1انالا.بالموضوععلاقهَلهامادةعلىموادهمنتبةكأفيمايحتويفلا

التيالمادةمضمونكبيرحدالىتشمبهحمورابيقانونمن(275)

أعاىحمورابىزمنالسفينةأجرةبأنكذلكيظهروهنا.بصددمانحن

بم)06سعتهاالتيالسفينةانعلما.ايشنونالصخريعةزمنأجرتهامنبلَاحثير

يتبينذلكالىاضافة0)1(اطنانستةحواليحمولتهاسفينةتعادلكور

سائقه.أجرةالىبالن!سبةجداضئيدةالقاربأ-رةانالمادةهذهءن

الخامسةالمادة-5

الشرا!حأماحمورأبيقانونمن(236-237)المادْنينانظرللمقا!نة

.المادةلهذهمثيلعلىتحتويفلاالأخرى

لسادسةlالمادة-6

التيالظروفالأعتباربنظربالتأكيدوضعقدالمادةهؤهمشرعان

علىيستوفيمنانأعتقدفاننيولذا.الجريمةئ!!ابارالىالشخصدفحت

علىوالدليلسارقايعتبرلابفعلتهالقيامعلىأجبرتهظروففيوهوقارب

بالعقوبةقورنتمااذاوبالاخصبسميطةعليهالمفروخ!صةالعقوبةأنهوذلك

منالثانيةالمادةا؟ظر)القاربسارقعلىحمورابيشريعةتفرضهاالتي

.(حمورابيقانون

وإلثامئةالسابعةالمادتان-7

والذمم!أالواحداليومأجرةهيالمادتينهاتينفيالمذكورةالاجرةان

الشريعة.نفسمنعشرةالحاديةالمادةفيجاءماهوالحقيقةهذهيؤيد

حمورابي.قانونمن)273(المادةانظروللمقارنة

37..of Eshnunna =( AASOR XXXI) p-ء)J A- Goetze, The Laws/
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سعةلتاlدةلماا-8

.واحداشهراعملهلقاءهيالمادةهذهفيالاجيرالحاصدأجرة

مثيليوجدلأ.حمورابيقانونكلن)!27-274(د"ين111انظرللمقإْلة

.الاخرىالشرائعفيموادمنتبقىفيماالمادةلهذه

ااظث!رةإثادة-9

!فالمفروضهالأجرةننكس!تساويالمادةهذهالحماهـفيأجرةان

حمورايهيزمنالاجوربىأنذكرنااننارغمحمورابيشريحةمن)926(المادى

سببيرجعوربما.ايشنوناشريعةينتدشزمنعليهكانتمماأعاىهي

آنا-الث.ديالىمتطقةفيالحميرقلةالىذلك

عتصرةالعاديهالمادة-01

قانونمن(273)اشادةفيجاءماالمادةهذهبضعوصاْلظر

ابي.حمو!

13-13المادتان-11

نهوعقوسارقايحتبرليلاداشاأوحقلايدخلم!تانالمادتينمنيتبين

شا-ولذاللنظاممخالفاوانماسا!قايعدفلانهارادخولهكانوانالموت

ايشضوناقانونمن9-.1المادتينانظرللمقا!نة.ماديةغراءةعقوبته

حمورابي.قانونهن6-25منوالمواد

داشقدالمادتينهاتينفيالوا!دة"موشكينوم"كلمةان:ملاحظة

العامةأوالاحرارانصالْىبطبقةدائماتترجموكانتاصويلجدالعديها

الرئيسالمعنىمنالصحةقريبةهيالترجماتهذهجميعأنوالواق!

الهروفمسووياتالمسمارعالممعناهايحددأناستطاعاخيراولثَن.لد!ط!ة

يهجرونالذ!نالاخمخاصأيالمواليتعنيأنهاوقال"سودنفرن"

أخرىمدنفييعشمواأنعلىويجبرونخاصةقاهرةلظروفأماكنهم

لم.َأصلااليهاينتمرنلا
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عتنرةالرابعةالمادة-13

ولكنهالمادةهذهلمحيالواردالاجيرأوالعاملنوعيةصرفةنستطعلم

التمبيرصحانذلكومعنىانتاجهوكميةتتناسبأجرةيتقاضىانه،واضح

المادةلهذهمثيليوجدلا.القطعةحسابعلىالحاليبمفهومنايمملأنه

الشرائع.بقيةفي

C\-61-15المادتان

لأنهالبيعبأعماليقوآأنلهيجوزلأالرقيقانالمادتينمنيتبين

منفردةبصررةوهنهايمكنلاالوريثحصةانكما.سيدهملكمالكوما7

من)7(بالمادة)15ا(المادةمقارنةويمكنهذا.الورثةمعمشاعةلانها

نجمورابي.قانو

81-71المادتان-41

فيماولاحمورابيشريعةفيمثيلعشرةالسابعةللمادةيوجد1لأ

يمكنهذاومع.عشتارولبتاورنموشريعتيفيقانونيةموادمنتجقى

حمورابي.قانونمن)163-164(بالمادتينالمادتينهاتينمقارنة

22-91هنالمواد-1،

ودائدة02%تساويالمسنويةالفضةفائدةانالمذكورةالموادمنيتبين

الرسميةالفائدةنسبةيمثلىالواقعنمماوهذا.333%تساويالسنوية،الشمير

.م(.ق)0502-.569القديمالبابلىالعهدخلالالقروضمنتستحصل،التي

لعلاقتهاوذلكلهاالتاليةوالموادحمورابيقانونمن(ص)إطادةانظر1

.جمالقروض

فيهاالقرضنوعيةأننصهامنيبدومافعلىالعشرونالمادةأما

"khubuttatum""البابليةباللغةويدعىفائدةبلاقوضهو

-:القروضمنالنوعهذابخصوصانظر

-rafyaFakiilغTarih- Coأ"احلأEmin Bilgic, Ankara Universitesi

.tesiDergisi،4/V)4791( 334ff., 451 f
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52-23منالمواد-16

عشتا-لبتقانونمن)17(اطادةالمذكورةالموادبخصوصا؟ظر

حمورابي.قانونمن114-116منالموادوكذلك6عليهاوتعليقنا

والعشرونالسأدسةالمادة-17

التاسهقىوالمادةاورنموقانونمنعشرةالثانيةالمادةبخصوصهاانظر

هـحموراجم!قانونمن)016-916(والمادتينعشتارلبتقانونمنعشرة

92-37منالمواد-18

1ققانومق)128-.13(منالموادالثلاثالموادهذهبخصوصأنظر

عليها.وتعليقنااورنموقانونمنالثامنةوالمادةحمورابي

3؟-"3الادت!ان-91

هـن(136و135)المادتينمضمرنيطابقالمادتينهاتينمضمون

لها.مثيلالثرائعبقيةفييوجدولاحمورابيقانون

والثلاثونالثانيةالمادة-03

9112)والمادةاورنموقانونمنالخامسةالمادةبخصوصهاانظر

موادهامنتبقىفيماتحتويفلاعشتارلبتشريمةأماحمورابيقانونمن

مماثلة.مادةعلى

ثم-33منالمواد-21

ما!اجعةيمكنولكنالأخرىالثمرائعنممامثيلالموادلهذهيوجدلا

الخاصة)185-399(منالموادوكذلكحمورابيقانونمن(M)المادة

قاالىيشيرايشنوناقانونمنوالثلاثينالرابحةالمادةمضمونلأنبالتبني

بالتبني.علاقةلهالتربيةأجلمنالطفلاعطاء

83-37المادتان-22

قانصنمن012-126هنالموادلمادتيناهاتينبخصوصانظر
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شىءعلىدهاموامنتبقىماضمنتحتويفلاالشرائعبقيةأما.حمورابي

مماثل.

42-93هنالمواد-23

)1؟(المادةعداماالشرائعبقيةنممامطابقةامثلةالموادلهذهتوجد/،

!قالموإدان!ظروللمقارنةحمورابيقانونمنالس!ابحةالمادةتطابقفهي

انقانوننفسمن801-111منالموادوكذاكحمورابيقانونمن7-19

الخمر.بساقيةتتعلقوالتي

94-43منالمواد-34

اورنمرقانونءن5-9منالموادالمذكورةالموادبخصوصاْلظر

سيتبيرالمقارنةومن.حمورابيقانونمن591-214منالموادوكذللث

المفعوطالساريالقصاصمبدأتدر!لاحمورابيلشريمةالس!ابقةاالوادان

لنا!تبينفانهاايثشرناقانونمن)94(المادةأما.حمورابيشريعةفي

الملك.بموافقةالاتتملأالموتعقوبةاحم!دارواتالمحاكمصلاحيات

35-05منالمواد-35

والمادتيرَأورنموقانونمن)14(المادةالموا*هذهبضصوصانظر

حمورابي.اقانونمن15-34منوالموإدعشتارلبتقانونمن29-13

بالسمراءالخاصينالعبيدانايشنوناقانونمن)53(المادةمنويبدوهذا

الحبيد.بقيةعنتميزهمعلاماتيحمدون

95-54مقالمواد-26

وئ!شعشتارولبتاورنموشريعتيفيمثيلانموادلهذهيوجدلا

حمورابي.قانونمن025-254م!تبالموادمقارنتهايمثَؤ

وا!مالمونالتاسعةالمادة-27

مقارنتهايمكنول!شالشرائعبقيةفيمثيلالمادةلهذهيوجدلا
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أْعاإةالما!زرد2تكليبدو.حمورابيقانونمن922-223منبالمواد

؟عد!عقوبهقارْلامااذاوبالأحكصالمتداعيجدارهيهملمنأمامصارمة

لها.السابقةبالموادإةالما

YA-الستورْالمادة

يدرر-ا!هـصلإَ!!أثحراحاإقيةفيمطابقمثيلالمادةلهذهيوجد!،

2دالننماباحؤه!أوجو!إيحثموراقانههـثم!ت)137(بالم!دةمقارنتها

.الموضرع

والستورْالحاديةالمادة-92

.نه!عا!!عنعتإبةبأنيفهملَلماتهامنتبقىمماولكنناقصةالمادةان

.الموتهيالحراسةواجب
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حمورابرلشريعةصورة

حوورابريتنريعة

سلادلآ=)الىحديثالسومريوالحصرالسومرييننهايةكانت

موجةيمثلونالذينوريين3الايدعلى(ق.م3002-2111الثالثةأور

باديءفيهوأسسواالحراقالىدخلواالاكديةإوجةابعدجديدةسامية

حديثتفيورأينا(ق.م)1702-4917ايسنسا،لةتدعىسلالةالامر

-97-
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ايسن.سلالةملوكخاس!هوعشتارنبتبانعشتارلتشريعةعن

تمكنالمذكورةالسلالةالأموريونفيهأسسالذيالوقتلفسوفيْ

(.مق2-7639!)25رساyسلالةتدعىأخرىسلالةتأسشىمنالحيلاميون

عماحكمتصغيرةسلالاتعد+ظهرتولارساايسنسلالتيالىراكأفة

(.مق0202-.175)حواليفيايشنوناحكمتالتيالسلالةمنهاديالىمنطقة

الفصل.هذاقبلعنهاتحدثناالتيبأسمهاالمسماةالشريعةلناواصدهـت

الصراعهذافساعدولارساايسنسلالتيبينصراعحدثلقد

العراقالىالمجيءعلىسوريافيالموجودينالاموريينمنأخرىجماعة

باةإ!امدينةفيذكرناهاالتي1السلالأتالىاضافة.أخرىسلالةوتأسش!

هذهوبظهور.(ق.م4915-4918)الاولىبابلبسلاا،سميت

صى
البلاتكانتانبعدالمدندويلاتنظامالىجديدعنالراق.لمحادالسلالات

بينقائماكانالذيالصراعنتيجةومن.الثالثةاورسلالةزمنموحدة

إيسنسلالةعلىتقصْيانلأرساسلالةاستطاعتولأرساايسنسلالتي

الجنوبيالقسمزعامةفيلهاالوحيدالمنافسالاولىبابلسلالةبذاكفغدت

المدعهِبابلسلالةيلوكسادساستطاعحلويلةمناوراتوبمدالعرا!تىمن

فاستطاعَءالأخرينومنافسيهلارساسلالةعلىالقضا*عنحمورابي

مدنهدويلاتالىمجزئةنتا*--صنالبلاتوحيدحمورابييذلك

.الآنبصددهانحنالتىشريعتهلنااصدرحكمهمنالثلاثينالسنةوفي

بحسص

للقوالبنتشريعههوحمورابيبهقامعملاعغلمانالمؤرخونيعتبو

يطلححل!يالبابديةالمدنعلىوتوزيعهاالطينورقمالحجرعلى-و"ْ .الناسبينالعدددتطبيقوالقضاةالحكامموادهاعلىويسيرييالناس

جمع؟عن

الشرائعموادا

شريعتهالمىف

حاحَِ-
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الخاصى"ءالصارمةالقوانينسيماولاآنذاترالدولةمصد-حةاقتضتهماحراب

القوانينلانغربيةساءيةشكبلاهيوالتياهثلباوالقصاصالموتيعقوبة

المادية.امةوالغراالتعويضوترجحالقصاصمبدأتتجنبكانت

الدايوويهحجرمنكبيرةمسلةعلىالقوانينهذهحمورابيسجل

وقد.الشكلاسطوانيةوهيسم06وقطرهاسم225طولها116،سود

اكرنسيةاالعَنقيبيةإلبعثةحفرياتأثناءعيلامعاسحمةسوسامدينةفيوجدت

(.1\-?!4\gم).حقلاوأربعإقأربعةفيحمورابيشريعةموادرتبت

دالخرتوعشتمارلبتشريعةغراشعلى(السامية)البابليةالمغةباإوكتهت

سكلاتزب!كانتأنهاافرجحومنمادةVAYعلىالم!سلةتحتوي.أسسماريا

شتروكلاالعيلاميالملكسوسامدينةالىنقلهاقدوكان.مادة003

منع!دامحاوقد.ق.م1171حواليبابلغزاالذي27ْلاخونتي

تحوجماالتياللعناتول!ن6اسمهيبدوماعلىمكانهاليسجلا!،سطر

المذكورالملكمنعتقدنصوصهافييغيرمنبخصوصالشر،مةخاتحة

!.اسمهتدوينمنيرجحماعلى

اِله،شمشالالهيمثلبارزنحتالشريعةءنأ،على1القسمفي

امامهالواقفحمورابيالملكاليمنىبيدهيسلمعرشهعلىنجالساالشمس!

إصلادااعمار.الدقيقةالقياساتلواسطةلهليتسنىالقباسأدراتبخ!وع

المل!صبة.وتثيبت

اورنسوشريحتيمقدهاتغرارعلىبمقدمةقوانينهحمورابيبدأء

انههاأاذالتفصيلبكثههـمنكتبتقدسابقاؤلمناكماولاَخهاعشتا!ونبت

الخليج2منلسحلطانهخضحتالتيالمدنجميعفيحمورابيأعممالذكرتقد

آلهةتمجيدفيأطرىقدأنهكماالشماليةإجدودااقصىحتى(العمهـبي)

ماوأنهاقوانجبنهشرعيةعلىالبالغتأكيدهالىاضافةوتحظيمهاالمدنهذه

وائو!لأ!الح!،موهدايةالحقوأحقاقالدلتوطيدعلىلتساعدالأقننت
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كنبتطويلةبخاتمةقوانينهختمالناس،ك!!3اخَيراعلىالأح!ابمتص!بيقفي

بهسقامماجميعيذكروفيهاالمقدمةبهاكتبالذيا!لأسلوببنفسر

القوانينبهذهيعمللأءنكلافناءالبلادآلهةجميعمنويطلبالأعما!

عرضتوقدهذا.عليهااسمهاضافةأوت!ريبهاشطمسهاجاولوم!

-:التاليالوجهعلىوهيقسماعشر"للاثةفيحمورابيضريحةمواد

بالقضاءتتحلقالتي1-5منالموادعلىيحتوي:ا!،ولأغسما

.والشه!و!

بالسرقةوتتعلق6-25منالموادعلىيحتوي:الثانجيا!سمإ

رالنهب-

بشؤشنوتتلمق26-41منالموادعلىيحتوي:الثالثاعسماصَ

الجيشم!أ.

الحقلبشؤونوورحلقد-42منالموادعلىيحتوي:الرابعاغسمص

والبساتين.والبيت

لالقروضوتتحاق701-صمنالموادعلىيحتوي.مسالمسمصص الخا.-!ى-

وكبارهم.التجارصغارمعوالتعاملالفائدة،ْسسمة

بساقيةوتتعلق801-111ءنالموادعلىيحتوي:السادساكقسم

الخمر.

بالائتماتوتتعلق112-126ءنالموادعلىب-ضوي:السابع111ص

.والديوت

هذهوتتعلقا-27499منالموادعلىيحتوي:الثامناقسما

لهماوكلوالتبنيوالأرثوالطلاقكالزواخالحائديةرلشؤو!الواد

العائلية.الرابطةف!علاقة

بعقوباتوتتعاق591-214منالموادعلىيختوي:الهاسعاقس!مأ
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بدضىمالافراديحدثهاالتيالاضرإرعلىاصز!وضةوالضهـاماتالقصاعر!

.الشجارعندلبحض

بالطبشحلقو215-227عنالموادعلىجتوي:الحاشرالقسم

والواسم.البيطريوالطبيب

وتتحلو024-228منالموادعلىيحتوي:كأصرالحادياصتسمص

انهأكماوالرعاةوالصنانوالقواربالبيوتبناءاجوروتحيينالأس!أربا

بالتزاماته.يخ!منعاىالمفروضةبالعقوباتتتعلق

شْنتعلق241-277منالموادعلىيحتوى:عشرالثانياغسما

.والاشخاصالحيواناتبأجور

وتخحلق278-282ءنالموادعلىيحتوي:عشرالثالثاسقسم

بأسيادهم.وعلاقتهمأسبيدابشراء

شريعةترجمةفيهاظهرتالتيالمصادرجميعأقدميدينجب!عا

-:وحداثتهاأهميتهاحمسبتسلسلهاوسيثَونحمررابي

(iickeأكBorger, BAL II =( Babylonisch Assyrische Lesest01.ول

46-4..BandII p

صررابيشريعةلموادقرا?أحدثيتكدماحمصد:هذاا!

.كذإكالترجمةتتضمنفهيالتاليةالمصادرأماترجمةبدونول!ش

.2,.G Driver and .J Miles, The Babylonian Laws, Vol. II (Oxford

.!55(91

الترجمةهحذهعلىتحليقاشتاينفلكنالبروفسرركتبلمّد

في:تعلي!"دْشر

.Zeitschriftfur Assyriology. 52 )5791( .p 324 if

،،Kohler and .A Ungnad, Hammurabi' s Gessetz, Band3..ل

9091(.Leipzig

Eilers, Die Gesetzesstele Chammurabis (Der Alte Orient!كه.."

3291(./31 I1I- IV، Leipzig

3 dentrales Problem des altmesopotaciischen!5.ازل,.F Kraus
8.Genava.ns,؟dercodex Hammu-rabiأ3!ألم,Rechtes: was

(659401..p ff283
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.tusprimi! enius!أ،آ!سurabولBergmann .S,.J Codex Ham!ة.ث.

-5391(editio tertia (Rom

13،urabi, textus prim";;i eniu!87.*ول .A Deimel .S,.J Codex H

0391(editus (Rona!ا1ول!ص،escriptus a Rud. Wessely, denuo in

8.!ة/Geseاtzeذ!ولاول/ول3ط!5لاا A Ungnad, Keilschriittexte

.(9091Leipzig)

-h، ca؟صاurabi, King of Babylon!9.س!ع .R Harper, The code of H

4091(.go, London

واممتعليقاتالمقالاتعشراتمناكأعلاهورةالمذكالمصادرالىاضافة

سوحموىافيبشريعةعلاقةلهاالتيالنصوصبخصوصةلهرتالتي

مقدمةصالمذكورالكتابمنالثانيةالصفحةفليراجععليهاانتعوفيريد

جميجماس!لأءيضمكتابحديثاصدرفقدذلئهعلىوزيادةالمصادرقائمة

باحث!ا!اسموتحتالقديمة(لشرقيةباللغاتيتعلقماشرأوْ!"بمن

اضعديقاتاجمير!الىاضافةفشرهاالتيوالمقالاتالكتبأسماءالقارىء.بجد

يسمطيعالجديدالكتابهذاربو؟سطة.ابحاثهب%صرصنشرتالتي

وعنوا!حمورابيشريحةعنكتبتالتيإشاضصابلَاإ!يدأأنالقارءإء

-:ريىماالكتاب

itratur, Band ،1 (Berlin*!كلادط!ضه!غ+.R Bor: er, }Iandbuch der
6791.إَ

-:حمورابيشريحةعنكتبتالتيالربيةالمصادراسماءادناه،؟ني

اصقبنامجلة6وزيرعيدالمس!يعفىهـجمة:حموهـابيقوانين-9

.291291-هم

اغضأ*امجلة،الزياتحس!نعيفه:حموهـأبيقواْلين-!ج!مة-2

kra3691-ا.

عبدالرحمنالدكتور،الحالميةالشرائعأقدمححو!ابيشريحة-3

.5891حلبكاالكيالي

أ،مينكا1محمو!الدكتور،الأخيرةالبايليةوالقواننِحمهورابيقوانين-4

.6191بعدأد،السا)ثالحددءاب6الاَ!عيةم!لمة

-"،-
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الهاشم!بجواد!ضاللاستاذجديدكناب(7191)حديثاصدرلثد-5

وقانوأق!حر!ابيقانونمنالحلاللةبنظامالمتعلقةالمواديناقش

اكواجفىبكأالأول!ولأرجةمنيتألفوال!ضابايثنونا

إنجيأْأضبوالرابعالارثفيوالالثا)طلاقفيأخانيا

سلة4اعنمعلوهات

ةاطودرتحتصثالاَتضةمحروحمورابيمسلهّمنالاصليةاكنسخة

القاعةفيخ!معرهِجبسيةنسضةالحاصْرالو!هفيمنهاويوجدباكأيم!في

-:التالبةالمتاحفوفيالحراقهالمتحتك!!)البابلية

بابل.تحف-1

الناصرية.متحف-3

-:هو!تهامحمهِشنثهرحمورابيشريحةوصفعنكتبءت!لش

2091,Delagationen Perse IVأ!res deلمMemoiفى,V.Scheil

افمة

ا،نونا!ي.هدكءالمتساميآنرالأله(قضى)ضندما)/

كاوالارضالسماءسيداْلليل!الاله

.البلادهـمصائرم!!

ايضكي.للالهالبكرالابنلمردوخمّضيا

البشر.كلعلىانليلالألهبقدسية(يتمتعأت)

الأيكيكيبينعظيما؟جعالأه

الحظ!مبأسمهابابل+سميا

الحالمنيالمستقيمة!%ملاها

ابدية.مل!صيةوسطهافيله؟*نجتا

رالأرصْكالسماءثابتةأسسمها

بأسميوانليدآنوأسمانيأثآ.ررذا

آلهتهيخشىالذيالتقيالأميررابيح!ب

-85-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


البلادفيالعدلا،رحد1

والثمرالخبيثعلى/،قضي

الضديفالقوييستدبدأ،ل!ي

السودالرؤوسذويفوفنىكالشمس)العدل(يعلوول!ي

البلادينيرولكي

البشرخيرأجلمن

انلي!قبلمن(المسمى)المدعوالراعيخمورابيانا

وكثرةفينه!االخيريجعلالذي

شيءبثَا!دوران!ي-(نفَّر)فبرريمِّون.الذي

الايكورلمعبدالورعالمصلح

بناءها(جددأي)مكانهاالىاريدومعيدالقديرالملك

أبسؤمعبدعبادةمطهر

الاربعالحالمجهاتعلى(سلطانه)ينشرالذي

بابللاسمالمعظَّم

اِلهه،مردوكقلبيبهجالذي

ايساكلامعبد(لخدمةاوقتلهكرسالذي

سيزرالالهانجبهالذي(مل!يأص!منالمنحدرأي)الملوكيةنسل

تزدهرأورجحلالذي

نوكالايكشالىالخيرجلبالذيكاالمتضرعءالتقي

المظيملشمشالمطيعكاالمتأملالملكانه

سيارأسس!مثبت

آيامصلياتبالاخضرزيَّنالذي

سماوياسسكنايشبهالذيايببارمعبدمخط!

لارسامدينةحاميءالبطل

محينهلشمشايبباربناءاعادالذفي
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(الوركاء)أوركمدينةأنعشالذيالسيدانه

الما،منبفيضس!انهاجهزالذي

أنَّاأي(قمةت)رأسعاليارفعالذي

وعشتارآنوعلىالثروةأض!دقالذي

المشردينايسنسكانشملجمعالذي6للبلادا"لحامي

بالثروةماخايثَالمعبدغوالذي

لزباباالمحبوبالأخ6الملوكملك

كيشمدينةمساكنتأس!ىأعادالذي

بالسناءاورساكايميتيأحا!الذي

عشتارللآلهةالكبيرةالمعابد(عمل)أتقنالذي

كالاماخرساكلمعبدالحامي

للاعداءمصيدة

رغبتهليحققرفيقهايراجحلهالذي

الشعأنْقويةكوثاج!لالذي

!،ملميسشيءكلقدمالذي

الاعداءنطاحالهائجالثورأنه

بارسييامدينةمفرحتوتوءحبوب

ايزيداأمامعائقاي!صَنلمالذي،التقي

بالح!!ةمقروناءالملوكاِلهانه

لديلباتالتابحةالمزروعةالارصتلىوسعالذي

"القوياوراش"لالحبوبيخزنالذي

والتاجبالصولجانالمحلىالسيدانه

ماماالالهةامنية(وفق)

لكيشالتصاميموضعالذي

كاننتو"لالفاخرةالوليمةأعدالذي
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ل!ثلى!"لالشربومحلاتالمراعييهييءالذي6اخمت!!املاشرزين

يقبخي!الذيء"اينينو"المحبد11بسخاءا!نالؤيقدمالذيءسوفَىو

كابد!ةزبالاممدينةيحتكقْةوجيهاتالذيكاتيليتممحبوبأنهالاعدا?عاى

،أددلهالأصلواتهيتقبلالذياللامعالأمير6عشتارا،لهةقلب،لف!حالذي

كَرْ!!بيتفي(الساكن)امحارباأنهءإدألهالاقلبكأيحالذي

إطاودكاأي"معبدفيالشاهـاتْنطمالَذيءأايني!ي-)

يخنةلمدةلحياامفحياصذالملكانهأكا(لكا

افىحارثءالملوكرهإ!كاا.بماخء*بدسادنءإدب

الذ،بءشابرماشكانلمدينةالحياةيمنحالذيانهءندلهصالذي

بحوزتهالذي،الاداري،الح!حيمءابأباميسلاممعبدءف-بغدث

(مرضاة)بكثرةيبنيالذيمالقوممدينةلشعبالمنقذءأحكمةاع!نبو

الطاهرةالضحايايقدمالذي6لمملثَتهالموسع6نونَّاكالدموأفاَىللاله

خالقهبأمرءالفراتنهرمناطقعلىالمسيطركاالملوكبينالأولا؟دائما

الاميركاتوتولومدينةميرامدينةسكانالىأحسنالذيكادكانإلاله

أزوننللالهالعامرةللولائمالمقيم6تشباكالالهو-4ينورالذيالورع

وسط.بأخاء(عيشهم)أقدامهميوطدالذىCالبؤسمنلشعبهالمنقذ

ينصبالذي،عشتارللاَلهةارضاءثرهمآتأتيالذيالرعيةراعيءبابلمدينة

علىاطها!ساعدالذي6لَدأوسط"ماشاولطأي"محبدفيعشتارالألهة

آشورالىأعادالذي،الم!ستقيمالطريقفيالشعبيقودالذيءالحق

القابجحلالذيالمللثكاالمشاغبينعلىالمنتصرءالحاميالرحيمملاك!ا

انذيالوقورانهءمش!"يسأيمحبدوفي6نينوىفيتبرزض!تارألاَدهة

الاب!ن6ايلسمولا(الملك)خليفةانهءالعخلامللاَلهةبخشية.بصلي

الملك،الريقةالملكيةالنطفةانه6مبلَّطسين(للملكاالوريث؟القوي

كاوأكدسومربلادالىالنوريرسلالذيءبارلمدينةشمس!6القو!

.عشتاىمحبوبحمورابيأنا،الأربعةالحالماجزاءأخضعالذيالملكأْله
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ا!سويالطريق2فيالبلادسكانلقيادةمردوكلهالاِاكأسدنيعندما

المبلادلجسانال!الة!دستور)والقانونوضحتالبلادالأدارة(و)

(:-يليعااصدرت)الوقتذلكفىللناالخه!ََ صس.،..!

الثصريعةمواد

1(زالمادة

يستفعلبمولكنهكالاالقتلكمةعليهوالقىرجالأرجلاتهماذا"ص

."يعدَممئ!همهفاناثباكا

)2(المادة

يئبتها،لمولكنهالسحر،ممارسهَ)تهمةرجلعلىرجلالقىاذا"ص

ر!نفسهيرصيانوعليهالنهرالىيذهبأنبالسحرأتهمالذىعاىفان

أثبتفاذا6بيته"علىيستوليأناتهمهمنعلىفانالنهرخكلبهفاذاءالنهر

بالسساتهمهالذيفان!المامنهوخرجبريءالرجلهذاأنات!ا

."متّهمهبيتعلىيستوليأنفحديهالنهرمنسالماخرجاسذياأما.يحدم

)3(،لمادة

صحةيثيتولمء/كاذبةبشهادةوادلى(دعو"في)رجلبرزاذا"ص

دللثفان(الموتعقونجتهاأي)حياةدعوىالدعوىتلككانتفان"لهقر

.،يعدمجاأطإش

(4)المادة

الفضة،أوبالحبرب(تتحلقدعوىفيكاذبة)لشهادةبرز5شاذا"ص

.،الدعوىتلكعقوبةيتحماطأنفعليه

(5)ةدالما

وثبتءحكما(بضوصها)وأصدرقانونيةقضيةقاضينظاذا"

اغاضياذلكانئبتفاذأ.قرار.غيرذلكوبمدمختومرقيمعلى(الح!3)

تلكعقوبةيتحملأن!ليه.طانظرالتيالقضيةفي(ح!حه)غ!سقد

رأ-98--حمض!3إ
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بد*يطرد؟ءأنعليهمذلكعلىوزيادةمثلها6لت!تحرويكقعالدعوى

معيجلهـمرانلهيحقولأكرسيهكلرمنالقضاةمجلأسمنرجعة

--.،دعوكلهنممالانظرالقضاة

)6(المادة

الشخصذلكفانللقصرأوللالهخودحاحةوخهقاذا)
سرص

.،المسروقةالحاجةبيدهتمسئ!منكذلكوييدميدم

7()المادة

وأذهباأوفضةأماالامانةسبي!!علىاستنمأورج!اشترىاذالا

ابنيدمن(آخر)شي،أيأوحماراأوضاةأوئوراأوأمةأوعبدا

نأويجبسارقالرجلذلكفانوعقودضهودكلوقرجمهعبدأورجل

.،يعدم

)8(.المادة

ةوبا،أوخنزيراأوحماراأوشاةأوثورأأمارجمهسفاذا"

كغرامة()يدفعأنفعليهللقصرأوللالهيود،المسروقاالشيء)َفاذا

فادا6أضحافهعشرةيدفعانفعليهمولىالىكحودكاتهواذا،ضمفائلاثين

.،يدمكادفحهيجبمأالمسارقيملكلا

(9)المادة

رجاطيدفيالمفقودةحاجتهعلىوقبضعاطجةر!لهفقداذا"

ناللالمفقودةالحاجةيدهفيقبضتالذيالرج!صرحفاذاء(آخر)

فالمفقودةالحاجةوصاحب،شهودأمامر؟ششريتياليباعهاقدبائما

(داذا)،المفقودةلحاجتيالمؤيدينالشهودسأ!ه،!كذلك)صرح

الباع(المفقودةالحاجةبيدهقبضتالذيالشخص-)المشتريقدم

امحاجةوصاحببحضورهم(ها)اشتراالذينرالتمهودلهباعهاالذي

اقفطشافحلى.المفقودةلحاجتهالمؤيدينالشهود(كذلئه)جابهقدالمفقودة
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الشراءالذينْنمالشهودوعلى(افاداتهمأي)كلماتهمفيينظرواأن

على)يقسمواأنالمفقودةللحاجةالمزيدينالشهودوكذلك.لحضورهم

الساركتىهوالبائعياَسن(2ذلكتمفاذأ).الالهامام(افاداتهم!حة

والمشنريحاجتهيسترجعالمفقودةالحاجةوح!ماحب.يحدمأنويجب

اعتىالنقوديمستحص!(المفقودةالحاجةبيدهقبضتالذيالشخصة-)
جمص

.،البائعست(مال)مندفمهالا*11

(01)المادة

والتيالمفقودةالحاجة)باعهالذيالبائعالمشترييجلبلمفا*ا"اا)1

بيئما()6بحصْورهم(ها)اشتراالذينالثسهودوأ،(بيدهمس!!ت

فالمشتر!.المفقودةلحاجتهالمؤيدينالشهودقدمالمفقودةالحاجةصاحب

.،حاجتهيسترجعالمفقودةالحاجةوصاحبيحدمأنيجبوالصارق(هو)

(111المادة

لحاجتالمؤيدي!نالشهودالممقودةارحاجةصاحبيقدملمفاذا"

.!يعدمأنيجبءباطلاويدعيكذاب(اذاً)فهوالمفقودةء

تصا)-ائع"حْمسة-أنحععا!لهت(اموال)منرأخذأن(المئق!ودة"ل1لا!حاسحة
.....ص)12( لدهق!ضتالذىاي)المشتريفملىنحبهلمحضىقدالبائعكانفاذا"

."(الدعوىبسببهاأقيسالتي)هـالحاجة

13()المادة

بيدقبضتالذيافثتهـي-)أسجلاهذاشهودكانفاذا"

!االقاضيفعلى6(الدعوىاقامةوقت)بالمنالل!وا(المفقودةالحاجة

فانأشهرستةخلالشهودهيقدملمفاذا،اشهرستةامدهافتم!ةله.جدد

.،الدعوف؟لمكعقوبةْيتحملأنوعليهكذاب(المشتري)الرجل!للث
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(41)(لمادة

.،يحدمأنيجبء(آصر)لرجلصغيراابنارجلسرثاذاص"

()15المادة+

عبدأأوللقصرتصودأمةأوللقصريعو!عبداأمارجلساعداذار)

."يعدمأنيجب6المدينةإوابةمنالهروبعلىلمولىتعودأمةأوخولىيعو!

!)16المادة

القصرالىتعودهاربةأمةأوهارباعبداأممابيتهفي!جا!خبأاذا"

11.يعدمهذاالبيتصاحبفان)*(المناديلصوتيستجيبونممولىاىأو

(17)،لمادة

وب)زراعيةأرضفيهاربةأمةأوهاربعبدعلىرجا!قبضاذا"

منثحيقلينلهيدفعأنالحبدصاحبفعلىءصاحبهالىوارجعه(العرأء

.؟الفضه

181(المادة

يآخذهأن(الرجلأي)فحليهءسيده(اسم)الحبديذكرلمفاذالى)

.،سيدهالىويديدوه(هناك)هويتهعنيتحرىنهاكاألئصرالى

()91اثادة

ؤءبالمبدوجدذلكوبحدبيتهفيالحبد1بذلكاحتف!قدكاقفاذا"

.(،يحدماكرجلفذإكسحوززر

()02المادة

بالألهيقسمانالرجلذلكفحلى،ماسكهيدمنالحبدص!بفاذا!)

.،لحالهيذهبوعندئذالحبدلصاحب

الناسيفقدهعمااشفتيشاأص!ءتليسمأ%را)ذيالشضصصكوالمنادتَي*

روكلناالسكنيةالمناطقأزذ"فيجوب،أحلفالأوحيواناتأوصاجاتص

فيموجودةالمناديوعادةاليهتسليمهوطالبادمفقرهوماصشكمورءب-يصو

.!ست!Jطكليفقدعة!دماوبالا:!مسطقريبوقتالىالعراث
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c(1)ةدلماا

فعاليهم(السرقةأجلمن)مادارفيثغرةرجلأحدثاذا"

داخليدسنوهأي)الجدارعديهويقيمواالثغرةتلكأماميعدموهأن

ه"(الجدار

)22(المادة

ه،يحدمفانه(ائنائهافي)عليهوقبضبالسرقةرجلقاماذالا

)23(المادة

أكلاميرضأنالمسروقالرجلفعلىءالسارقعلىيقبضلماذاداص

ومنطقتهأرضطفيحصلمتالذيوالحاكمالمدينةوعلىؤقدهعماالألها

.،منهفقدمايحوضهأنالسرقة

)24(المادة

والحاك!امدينةفعلى،(السرقةأثناءفقدتشد)نصركانتفان"ص"

.،لاهلهالفضةمنواحدامنايدفعأن

(251المادة

عينهفحط6لأطفائهارجلوذهبرجلبيتفيالنارشبتاذا"

لصأحبألعائدةالبيتيةالحاجةأخذثمالبيتلصاحب6تحوبيتيةحاجةعلى

."النارتلكفييلقىالرجلهذافانالبيت

،2)5المادة

حملةفي(الجش!نممايممل)سماكأوجندىالتحاقطلباذا"

عنهءعوضاوارسله(أجيرا=)عنهبديلاأجرأويذهبولملل!طك

قبله،منأجرالذيأي)بديلهأما.يعدمالمسماكأوالجنديذلكفان

.،(السماكأوالجنديبيتأي)بيتهيأخذأنفله
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73)د!الا )f

وبسدلدمدكالمسد-ةالخدمةأثناءفيسماكأوجنديأسراذا"

هذ.)أوفى"لا!شلشضصنهوبهـمتحقلهاعطوا(غيابهثناءأأي)ذلك

بلدته،ووصلعادفاذاالأقطاعةالالتزاماتمنعليهما(الثانيالشخص

الأقطاعية.حق!وقهيمارسأنوءلميهوبستانهحن!لهلهيحيدواأنفعليهص

)28(الماد،ة

وْكا!للملكالمسلحةالخدمةأ"لناءفيأسرقدسماكأوجندياذا"

الحق!يعطوهأنفحايهم6ا،قطاعيةبالألتزاماتالقيامعاىقيْدراابنه

."الاقطاعيةوالدهحقوقيمارسأنوعليهْوالبس!تان

)92(المادة

الاقطاعيةوالدهبالتزاماتالقياميستطيعلأصغيراولدهكانفاذ!"

.،بتربيتهو،الدتهوتقوملوالدتهيعطىوالبستانالحقلورللثفان

)03(المادة

واجبانهبسببوبيتهوبسحتانهحقلهعنسماكأوجندىتخلىاذال!

بالتزامانهوقاموبيتهوبمستانهحقلهءلىثانشضصاستولىذلكوبعدوابتعد

ؤمديهموبيتهوبمستانهبحقدهوطالبعادفاذا.سنواتثلاثلمدةالاقطعية

الىعليهالاقطاعيةبواجباتهوقامعليهااستولىالذيان6لهيعطوهالمل!ان

.،ادارتهاكبيستر

)31(المادة

وبيتهوبستانهحقلهفانكارجعثمواحدةسنةتغيبقدكانii)لا

.؟أ،قطاعية1حقوقهيمارسأنولهاليهتهادأنيجب

32()الماد!20

وأوصلهتاجروأعتقهللملكحملةثناءفيأسماكأوجنديأسراذا"

-49-
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فادا6نفسهيحتقآن!يهللحتقكفايةبيتهفييوجدكانفاذاكابددتهالى

يو.جدلافاذاءيلدتاِلهب!تمنفيحتقءلمتقهيكفيمابيتهفييوسجطأ،

يمطىأنيجوزولأيحتقهأنالقصرفحلى6لحتقهيلَا!فيعابلدتهاِلهبيىفي

.،عتقهمقابلوبيته!بستانهحةلمه

)33(المادة

وقبلالملكحملةعنجتد!قخلفعاىعريفأورئيس!وافقأذا"

الحريفأوالرئسىهدْهفارْكاالملكلحملةعنهعوضاوأ.سلهاجهيا

."يعدم

)34(المادة

(اموال)اغتصبأوجتدىمنحاجاتءريفأورئيس!تقىإباذا"

!ويشخصبتأثيركمهللمطجندياقدمأوكأجيرجنديااعطىأوجندتي

."يعدمالعريتأوالرئيستس!افاى

351(المادة

قدالمل!كانcغنماأوابقاواجندييدمنرجلاشترىاذا"

.،دكأاهمهيخسرفاْلهللجنديحراعط

)36((لمادة

الذيالشخصايأللمز؟!عولاللسماكولأالمجندييجوزلأ"

.+والشهوالسشانالحقللالممالسعأن(د"لدف!ْ
.......صر...ع"

)37(المادة

سماكأولجئذييحودبيتاأوبستاناأوحقلارجلاشترىاذا"

الى.نقودهيخسر،أنويجب)عقدهكأقيم!-طيمفيجبءمؤاشعأو

.،مالكهالىترجعوالبيتوالبستانالحان!

)38(المادة

وابننهرْوجتهيقطعأنلمزاوعأرلسماكأولجتدييجوزلا"
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ش!ليا!!ا2!ا.للكليهصيةأولهاقتطعالذيوإلبيترالبسشانالحقلمن(جزءا)

."التزاماتمن

)93(المادة

أ-كأءا)وسثئحَأ-(المزارخأوالسماكأوالجتديأى)لهيجوز)

يروه!طأنهـأ"علطوحصلاشتراهالذيالييتأوالبستانأوالحقلمن

.،التزاماتمنعليهمامقابل

(104المادة

حقنهيخبت!أ؟تاجرأوالحلياالدرجةمنكاهثةباعت(ادْا)"

حقووويحاهـصرأنفيأالحق)للمشترىظن،فضةلقاءوبيتهوبستانه

."اشتراهالذيوالبيتوالبهـسّانالخقلى!في)الأقطاعية

(4)1المادة

جندىِالىرمو!بيتاأوبستاناأوحقلابالميادلةرجلاقتنىاذا"

وأللجنديأي)واعطاه(اخرىارضمقابل)مزارعأوسماكأو

البستاتأوالحقلثمنأي)ثمنهيتممميلناكذلئه(المزارعأوالسماك

وبستانهحقلهيستحيدأنالمزارعأوالسماكأوالجند!هفعلى6(البيتأو

.،لهالمدفوعالمتمم؟لمبلخيحتفظأنولهوبيته

)42(اعادة

يزرعلمولثَنه(أجرهأي)حقللزرأعةإستداد.رعجلابدىاذا"

يديعأنعليه6الحقل(يحرث)يحمللمأنهعليهثبتفاذا6حباالحقل

.،جاره(ضليتتجهعاأيقدرالحقللصاحبحبا

(314ولدةا

حبايدفعأتعليه،(يزرعهلمأي)حراثةبلاالضلترذاؤا)

أخاديدينغلمأنوعليه6جاره(حق!يتتجهما)بقدرالحقللصاحب

.،؟ل!للصاحبويعبدهالحقل
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(144ةالماد

ولكنهلزرعهسنواتثلاثلمدةبوراَحقلارجلاستأجراذ!لا

الحقلأخاديدينخلمأنعليهالرابمةالسنةففي.الحقليزرعولمتقاعس

الحق!!لصاحبايدفعانوعليهالحقلصاحبالىويحيدهويحمهـئه

."(الحقلمسماحةمنأربول!لحباكورع!رة

(54)ةفىالما

صتملهحصةواستلمالغلةمنجز،لقاءلفلاححقلهرجلاعطىاذا"

الضسا-*فان،الفيضانخربهأوالحقلأددالأعاصيراِلهدمرذلكوبعد

."(وحده)الفلاحعلىتقع

)46(المادة

ننصفى،أجرهولكنهحقلهحصة(الحقلصاحب)يأخذلمفاذا"

بس-بيقتسماأنالحقلوصاحبالفلاحعلىفانلثلثهأو(المحصول)

.،المحصولناتج

47()المادة

شراعةوطلبالماضيللمامزراعتهنفقاتعلىالفلاحجصللماذا!

3و؟أرض6يمحهـفلمعلى)يحترضلاأنالحقلصاحبفحاىأمجددا)الحقل

كدة"الحص،شتيأخذأن(الحقلصاحبأي)ولهحقدهيزرعسوف

.،(الفلاحمع)اتفاقهحسب

48،)المادة

دمرهأوحقله6أدا!،ضاصيراِكلهوخر)بدىبئرجاءعلىكاناذا"

يعيدلاالسنةهذهففي.إإءألقدةحتلهفيئتنبز،اءاالظةأنأوالفيضان

لكإفائضايدفعولاعقدهويلغىتإئنهالى(اقترخ!مهاالتي)الحبوب

."السنة

17-
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(94)دةلماا

لأنتاججاهزاالتاج!هـحقلاواعطىتاجرمنمالأرجلأقترةىاذ!)/

وخذ(احصدأي)واجمعالحقلازرعلهوقالالسمسماشعإهـأوأ

التاجراستأجرهالذيأي)الفلاحانتجفاذاءالناتجالسمسمأوال!عير

الحقلصاحبيستلأمالحصادوقتففيسمسماأوشحيرا(الحقللزرا-!

اخياالنقودمقابلحبااكاجريحطيانوعليهءالمنتىالسمسمأوالشعير

."الزرعتكاليفيعطيهانكذ)كوعليه(اقترضهاالتيأي)منهأستلمي

(هـ5أالمادة

مزروعاحقلااو(بالشعير)مزروعاحقلا(رجلرهن)اعطىفاذا)/

الذىالسمسمأوالشميريستلم(الذيهو)الحقلصاحبفانباورسم

.،للتاجرفائضمهامعالنقوديدفعأنوعايهالحقلفيتج

()95المادة

شعيرا)للتاجريدفعأنفعليهليدفحهاالنقود)*(لديهت!نلماذا/)

الملك،قررهالذيبالسحر(السوقفي)المتداولةقيمتهـاقدرسمسما!أش

.،الفائضمعالتاجرمناقترخعهاالتيلت!ودهبدل

)52(اثادة

فا،الحقلفيسمسماأوشعيرا(المستأجر)الفلاحينتجلماذا"

.عقدهيغيرانأ!هيجوش

53()الماد!

كسرةوحدثتسدهيقوولمحقلهسدلْقويةنممارجلتقاعساذار

حدثتالذيالشخصفعلى6المزروعةالارضيخربالماءفتركسدهفي

.،تلفهاسببالتيالحبوبيعوضأنسدهنمماةال!عمه

بدايةفيوالمدكورالتأجرمىمالااقترضيأالرّجلاتعودالههاء

(9f)المادة

-89-

http://www.al-maktabeh.com



/(of)(لمادة

وممتلكاتهيبيعوهأنفعليهم،الحبوبتعويضعلىقادرغيركانفان"

يقتسصراانحبوب!همالماءاتلفالذين(ال!لاحين)3!المستأجررعلى

.،(الثمن)

)00(الماد!

جارهحقليغمرالماءفترك6للسقيجدولهفتحاثناء!جلتقاعساذا!

حف!(ينتجه)مابقدش(أهتضرراالحقللصاحباحبوبايدشعفعليهـأن

.،جاره

)56(المادة

،جىأرهحق!فيانجزالذيالحملوخربالماءرجلفتحاذا!

مساحةمن)بورئ!لمىبشالحبمنكور!رة(لصارهايدفهأنفحبىور

.(الحقل

(OV)المادة

العشب؟منالغنمرعيع!الحقلصاحبمعراعيتفقلماذا"

فحندما()؟الحقلصاحب(موافقة)بلاالحقلفيترعىالغنمتركوللَا:"

ؤ!ترعىالغنمتركالذيالرامم!فعلى6حقلهالمحقلصاحبيحعسد

رْيا-ةالحقللصاحبيعطيانإ،الحقلصاحب(موافقة)دونمنالحقل

الحبوبمنكوراعشرين(؟حقلهءنالحقلصاحبنجاىما-ا)

.؟(الحقلمساحةكل)دورللَاسا!

)58!المادذ

لَتترئحرور!اوهحا،ت"المرعىمنالاغنامتنسحببعدمااذا"

الحقلفيالغنما)كأاعيترك(وعندها)6")*(المدينةبوابةيدخا!مجموعها

الذيالحقللحراسة(يوضع)فالراعي6الحق!الغنمترعىأتفيوتسبب

فىأتوومش!!*هـوأفا())تةحةالمرالاقواسىلي"يئالمحصورالجزء-

...ترجمتهصصد
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قور-ستينالحقللصاحبيدفعأنعليهالحصنادوقتوفي(ضكنمه)ىعته

.،(الحقلمساحةمن)بورلكلالحبوبمن

)95(المادة

موافتثةإونم!ت(آخر)رجلبستانمنشبرةرجلقطعاذا"

.،الفضةمنالمنانصفيدفعأنفعليهءالبسنانصاحب

06()المادة

انبسنانيوزرع،بستانالىليحولهلبستانيحقلارجلاعطىاذا"

وفع6سنواتأربعلمدةالبستان(اشجارينمي)يرعىانفعليهالبستان

،البستانحصول)نجأقتسأمالبستانصاحبيقومالخامسةالسنة

.،نصيبه(بنفسه)يختارألتالبستانولصاحبءبالتمساوي

(!1)اوردة

نافعليهمبوراقطمةرتركءالحقلكلالبستانييزرعلماذا"

نصيبه،ضمنالبورإلقطعةيحسبوا

63(زالمادةْ

فعلىكا!أهملهبلبستانالىلهاعطىالذيالحقليحوللماذالا

(بقدرالحقلفيها)اهملتالتيللسنواتالحقللصاحبيدفعإنالبستاني

للحقل،)الضرورى(العملينجزانوعليه6جاره(حقلاينتجهم)

لصاحبه،الحقلويعيد

)63(الماد.

اكحةا!)الضرورى(فيالمملينجزانعليهبوراالحقلكاناذا"

الحقل(ممساحةمن)بورلكلكورعشرةلهيدفعوانصاحبهالىويعيده

.،وإحدةلسنة

)61(المادة

سادامالبستانيفعلى6لتلقيحهالبستانيبستانهرجل!اذا*لااصكطى
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عوويستلمالبمستاتهـحصولثلثيالبستانلصاحبيعطيانبيدهالحقل

،.الثلث

(56)ةدالما

البسآفيَفحلىأحى!ول*اقلةفسببالبستانالبستانييلنكحلماذا"

(جاره".بستانينتجه)مابقدر(البستانالصاحبالبستانمحصوليدسعان

)66(المادة

:ليصق،دؤمهبماطالبهوتاجره،تاجرمننقودارجلإقترضاذا)،

حىز:"لهوقالتلقيحهابحدللتاج!بسشانه(اعطىفاذأ)،لهيدفعهسالديه

ناالتاجرلذلكيجوزفلا6"اكتمرمناسستاناماتثمرهكلشوداثم!،نْ

فيالب!متانأثمرالذييأ-رزالتمرانالبستانصاحبلى(،على2)علىالر.بوفة!

ضقدهءلمضمونحلبقاًفائضهامعالنقودلدتاجرانور!(ثد!!)منيدفهو

.البستانفينتجالذيالتمرمنماتبقى.لأ-خذازالبستانوأص/احب

هامة(ملاحظات))

العالماثبتوقدحمورأبيمسلةوجهعلىالتخريببعخم!هناك

",Ungnad"ْعلىسبهةيحتويالمسلةمنالمخربالجزءبان؟

المخربة.إلحقولضهننتدوقد67-109منالموادبانواعتقداعمدد)*(

عنالمخربةالموادعذهبعضاكمالمنياتالمسمارعلماءأستطاعوقدهذا

عاى.حمورابيشريعةلمواداستنساخاتتتضمنطينيهلرقمكسرطريق

عنطريقعرفتالتيالموادإعطاءعلىيتفقوالمياتالمسمارعلماءإنمايبدو

11ْ،القارىءلحدسوفال!مس!ولهذا"لاشاًتسملسلاهـرزهالطنمةالىَع
..........!الم-

فيهذافأننيولذاأخرالىمصدرمنيختلفسوفملهالم!الموادتس!!

Pereهوحمورابيمسلةونشردرسءنأوأ!ان)، .V Scheil

أعمدةخههس!"يتضصهـتا،!سلةمنالمخربالجزءانحينهفي(شايل"واعتعد

فيUngnadتبتهأكماولبى

,Beitragezur Assyriolog?ie /6 V,)9091( .Sff144
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!!أرواحطثعلىالموا!ورابعفييعتمد3جديداًإًتسلساسطختحأصلَاَخابأ

-:المصدهـالتاليذلكحول!كأافابيتحمويعةلثر

)6391(11Borger, Babylonisch Assyrische Lesestiicke, Band*.

.Roma

وبالاخص!الىالاخرىاإصادرفيتسلسلمنالىمايقابلها!يرسوفول!!نني

،المنئور"ThMeek","Eilers"لإ)ساهـعل!بهالذيالتسلسل

-:التاليالمصدرفي

.J Pritchard, Ancient Near Eastern Texts relating to The Old

)6.ament (Princeton,)0591 .S361ffعت+
حمه-رابيلقوانيندراستهفيالامينهـحمودالدكتورعايهاء!مدوالذي

كاالثاعثالعد*،إ،داباكليةمجلةالهنشوهـفيا؟،خيرهإيىالبا!القوانين

1لآ61يغداد

لمكملة)1ا41

Driver=9/(أ)ةدلماا B=معمود.دYI76مين

"......وجارهبيتايبنيانرجلاراداذا"

Driver=،1/2)المادة D-68-71منالمو(دالامينمكلمودءد

حاجاتأزنقودااوحبوبادفعفاذا.هبمسر....لأيعطيهان!عليه

سوشهفأنهءشراءهبغيةجارهلبيتيعوداقطاعيةالتزاماتعليهلبيتعينية

iيعودوالبيتدفعهشيءلَليخ!سر البيتعلىي!!نلمواذا.صاحبه

كقودْاوحبوبايدفعانيستطيعفأنهشرائهفيويرغباقطاعيةالتزامات

.،كهذاعقارلقاءعينيةحاجاتاو

Driver=(ب/1)المادة D=.72-77منالموادالامينمرمودد

فاْله6جارهعلمدون(لجاره)تحودبوواًاشخساً!جلعمراذا"

.،ااصا-حبها6ودأ(ْثأ،رحض11و(تاهلذياأبىتا،يضمرثسوأ

أ.نملَا!ل\2وصياغتهاناقهصهالاَطماتبعصْفيهااكالأهالمادةات:-ءلاحظة

Driverand"،تخميناتءلىيمتمدعليههيالذ!ما Miles"ء
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Driver=!ب/2!لمادة1 +H G-.72-لأ!منالموادالامينمعمودد

بسبب،ذ()1!سلمك"قويالمهجورةالارضلصاحبقال،اذاأ"

(اِثأأطهجورةاارحضءكاحدح"(لهقالأو)"علىيسمطون(ربما)ييتك

التحذير()هذاوايد"دارييخترقونسوفالمهجورة.صكاربسبب

سببالمفقودةفالأشياء!.....السامسارق،؟تصءلمقأفاذا؟لشهود

ابيت(أجدار)فيثغرةحدثت!واذاالسلمصاحبيعوضهاالسلبم!سوف

.،ماسرقكليعوضسوفالمهجورةالأرضاصاحبفان

72-77منالموادالامبنمعمود-د."Driverثه=)ب/3(المادة

،..سور....يعودسورفي.....5"

river=!)د/1(المادة +J E*=.الامينوومودد(VA)

قدوالمو،جر.واحدةسنةلمدةاخرلرجلدارارجلاجراذالا

فا؟ا"واحدةسنةولمدةالعقدحمسبكاملاالأيجارالدارلصاحبدفع

فحلىعاحب6الموعدقبل)الدار(يخلياناإوءجرءنالدارصاحبطلب

يخممرانالموعدقبل)الدار(يخليانالموءجرمنطلبقدلكونهالدار

.،لهالموءجردفعهاالتيالنقود

Driver-(2/أدةدافى K

له،يعيدوهانعليهم?....!ه......"

(AA)الامينمحمودد.-Driverلأ==(A)المادة

يخبوبأ"ن"قا"009يتلممفأنهبفائضحبوباًتاجراقرضاذا"

دشيةت)6(1سدسيستلمفأنهبفائصْفضةيقرءرفاذا56ضائضاكورل!فَى،

.،كفائضالفضةمنالشيقلل!لحبات)6(وست

اعطيماهاوالتي(AA)للمادةال!سابقةالترجماتان:-هامةءلإحظة

؟ذ،و:"قا"06يساوي(الحبوب=)الشعيرفائضاعتبرت)ص(أمتسلسمل
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فائضانعليوءكدالحالواقعانالأ02%تعادلالنسبةوهذهالواصا.

وزيادة"قا"001اي333%يساويالقديمالبابليالعهدخلالالحبوت

3،الحلامةَفاندْتكى .F Leeman،،نكميةصرسحةبدراسةقام"قد

الحبوبفائضبانيرؤكدانواستطاعالقديماالباةلميالحهدخلااطالفائكى!

.حبات6+الشيقل6اي02%هوالفضةش!33%وفائضهوالرسمي

-:فيمنشورةالمذكوكأةوالدراسة

,5Leemans)0591(ا Rev. Inte2 rnat. des Droits de '1 Antiquite!كث.+.

34.7-.9

""Leemans""إدبتهاافيايهذهالفائضونسبه

Driver،،بهااخذقد andMiles"نفسها.للمادةترجمتهافي

Driver=)و(المادة = M=.9(و)98الامينمحمودد.

وقتا)فضةلديهوليسأنقود-)قرضعاىرجلحصلاذا"

مفابلحبوبأيأخذان!المقرضي)1التاجرف!،ىكاحبوباًعندهوأكندفحها

قا،ل!001مناكثرالتاجرزادفاذاكاالملكحددهالذيبالسعرالفائصأ!

فأنهشيقللكلحباتوستالشيقل6مناكثراوالحبوبهنكورلكل

اقرضهمماكلبخمسو

)19-39(الامينحمودد.=DriverN+0=إؤ(اعادة

واالحبوبيستلملمولكنهبفائضفضةحبوباًاوناجراقرةلىْاذا)ز

(اكمااستلممايطرحولم)فقطالفضةاوالحبوبفائصْاستلمبلالفضة

الفائضى!اضافبلبذلكملحقاعقدايدونولمأالقرضاصا!منالفائخ!

كميةيعيدإنالتاجرذلكعلىفان(اقرضهالذيالمالرأسالىثانية)

."مضاعفة6استلمهاالتي(الفضةاو)الحبوب

Driver=إح(المادة P-49الاهينمعمود.د()

دفعبفائضاقرضهاوعندمابفائضنقودااوحبوباتاجراقرضاذا!)
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اخدْءاستردهاعئدماولكنصغيربم!يالءوالحبوبخن!تلوزناضقر-أ

ك!،يخسرالتاجرذلكفان.واسعبمكيالوالحبوبثقيلبوزنالنقود

.،اقرضه-ما

Driver-($"المادة Q=.59(الاهينمحمودد(

شهودبلا)قرضة(ولكنبفائضفضةحبوباًاوتاجرضاقياذا،)

.،اقرضهماكليخسرفأنهعقدولا

Driver=)ي((لمادة R.619(الأمينمعمود-د

واحبوأبلديهولش!تاجرمنفضةاوحبوبارجلاقترضاذا/

يملكَهاحاجةايةيدفعانفلهء(موعدهحدولعند)القرةرلأيفاء7فضة

)دينه،دفعهعندشهود(امامذلكي!ونانشرط)علىلتاجرهيديهبين

.ذلك"يقبلبللايرفضانالتاجروعلى

Driver=و()المادة +S T-.79(الاهينمحمودد(

سوففأنه.....هثل....نادىرجل...."

."يقتل

Driver=ال(،المادة U،=.89،الامينهعمودد(

نافعليهمامشترك(لعملانقوداآخررجلارجلاعطىاذا"

.،الالهامامالخسارةاوالربحبالتساوييقتسمما

(01)99-.الامينهحمودد.-."001river-)م(اول!ة

تجارية()رحلةفيوارسلهمتجوللبياعنقوداتاجراعطىاذا)

ربحاواجهفاذا،لديهاستودعتالتيبالنقودتاجرقدالمتجولوالبياع

يعدواانبعداستلمهاالتيالنقودعلىالزيادةيحسبانفحليهؤهب/إينما

.،لتاجرهيدفمهاانوعليه(السفرفيقضاها)التيالأيام

(901)المادة

الماليعيدانالمتجولالبياعفعلىذهباينماربحايواجها3واذا)

.،مضاعفاالتاجرمنأستلمه"الذي
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،201)دةلماا

تكبداالاشتغالاجا!مننقوداًعتجولايياعاَتاجراقرضأذا"

.،للتاص)المقترض(المالرأسيحيدانقحليهذباينماخمسارة

(01)3ةداى

قاعفعي)1عدووسلبهيةالتجاررحلته)طريقأقيسلامر(كان!فافا)

!ه(لماحدثابالالهيقسمانالمتجول(ليياعقطىيحملهماكانلمطريق

.،سبيلهلخلىرعندئذ

()401ارردة

متجولنجياعالىمابضاعةزيتاًاوصوفاًاواوضصهَظجراقرضىاذا"

يددحهش(ولاَ)1الثمنيسجلانالمتجولإليياحفحالى،المتاجرهاج!ومن

.للتاص!،دفحهاالتيبالنقودمختوماًرصلاَ؟لمتجول(ليياعيستلموانللتاجر

(01)5المادة

اضفودبامختوموصلعلىيحصلولممهملاانمنجولىاليياعاذاكانلا/

حسمهالأيمكنمختوموصلبلا)المدفوعة("لتقودلأن،للتاجردفطالتي

.ءالحس!ابمن

)609(المادة

nجرهان!حرثموهنتاجرمننقوداَمتجوليِاعاقترضاذا،

ضااقتروالشهودالالهبحضوريثبتهـ!عاجرانعوظن،(الدينانكر)اي

نلائةللتاجريدفعانالمتجولالبياععلى)عتدئذ(،للتقودالمتجولالبياع

ه،اقترضهالذيالمبلغامثال

،9)70المادة

اعادقدالمتجولوالبياعءمتجولبياعلحل!ىلمقوداَقاجوأمناذا"

اجيالحالهمادفحهالتاجرانكر)فاذا(،اعطاء!ا!عاجركانماتاجرهالى

والشهودءالالهامام(للمبلغ)اعادتهيثبتان(ثمجولىاليياععلىفانالمتجول!
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ستةيدفعانالمتجولبياعه(مادفعه)اخ!ارهالتاجربسببعلىعندئذ()

.،المتجولللبياعسلمهماامثال

(801)المادة

منبدْ!اصلبيرةثص:!إخقيلابالوزنلقو*اا-ثء-تْأبا!*ةإستلمصتاذا"

!ناقا!(الحبوبمقا،لىالمباعة)البيرةقيمةجعلتأنهاأوحبوبااستلامها

أخمرإبالحةءلى!يلأةحاا)هذايثهضواانفعليه!(أْ:لممةأ)إجبوممباقيمة

.1(اطاءفييقأ!وهاو

قدحبو؟بمقاراس(المباكة)البيرةقيمةالخمرراخعةتقليلات:-ملاحخاة

مت!ب!3امباعةأأص!!ذاكميةجحلتأنهاي!صيالحبوبقيمةالىبا):سبة(اسصتلصير!ا

.الحبوبث-كلةتفرنح!خاالتيأصلَا!ميةاصتأقلحبوب

.KASH"0،7"السوءريظباللغةتلف!الخمربائدة TIN.وبا."AN.ّالأعءنه

"m"13!أعه!:-فيالما،!ىراقصاتءنتض:نمفلاالواقعفيوهيئ.ول"4"لن

اتجنىتتحاصىا!ع،نتالضصرباائمةاتثبهـالىا.،دأسةبعصروهناثاحاضرا

كذلك.

()901المادة

اعيصْىواْنلقسالخ!با!حح!بتفي(وت4جرأذا-ومحض"اتجهعاذا"

،"تحدمهذهأْأةوا"1ْفاء11الىمتقد15إلىحتاله9ْء!"أعا كحيملا*.!3!صرعههـ3..!وى

011()المادة

خلصّ!أوللخمرحانةجىت9يىهـوالدفيخوميهوالأاليتوالنادتقملماذا"

.؟المراءةتلكبحىهـقواانفحا:!مةلبه!ا(أثحربأ!اجشحعمهـ)حاا.سذ

يخه.!-السوأطغةباالثَلمةتاثظواليماا!طاحتكنلوعءْيرتوألااثا:-ءلاحظة

،أصاكأ،كل!ولى،،

أ(،طقالى.اْدجابل!يحقالأراكنا)زواجلدجقالَإَاصاتمنالنوعر!رزا

فيالكاهـ/تم!تا)*وعهذااحقيةحواطحموهـا،يقانون!3ت137الما-!أْدظ)

!سطمناسهـأةال!هـاهبةاهدأءحريقءنف:ماص!ال11،ا.لصاباحا(اسواجا
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لاواطفال"shugitum"وتدعىأءةلحبهابابعملية(ضشوم!زوجها3يىدت

"naditu""*،الأطفالالوقتنفسفيهميبدوماعاى'<shugit،،ث!ا

.ح!وراريؤانونن5إةالمافشسأنظر

الكلمةتعني.*أ*"وDINGIR"ية،السوءر،اللغةتقرأا)خيتوما!9اما

الفألىطريقعنال!،هناتهذهمثلاختيارفيتم"الهةهيالتيالس!يدة"حرفيا

وأكثرال!اهنات،!."لمكيةصدورارادةبئطل!المنعسبهذاعلىمثلوالحثسول

كبارموظنيابناءمنفهـم"nadIt"لهاالادامل!ياصلماتههـاتومإ*لألينوخ

19الأينتوملوعمنْال!،هناتانالقديمةالنصوصم!نيبدوماوعاى.الدولة

بدض!د)كإضصوص!!اثفإ!رتهـزرامعليمانواصفالأ،1نصابائامبددهمبح!!

ذلكءلىوالدليلالأاطفااصلَا،ص%تا"نالنوعهذالمثلفيهانجداستياالراْلأت

وهناك.ير":ومالأانوعن5ال!،هشةب!تابأنهكتاةا؟"فييذكر!اسلَاءاوريرياإكوان

وهذاليشتومالأالوع35تْكاصةالمحبوةةابنتهعينلهأْفيهيذكرنيدنابه!أطملكْلصر

.دررَياىءلءقهـمال!اصأت!!هتلامشاتءلىكديةالحالبطبيعة

-:يخليئا5هووالنثس

ashshi،(1،3ص!ثاول sit libbija ana4!-ا

أْلظر."ينتوم9أ1نوعمنال!اصةمحصسبالىالمحبوبةابتيرفت"

كاهناتحولط:ين!هـ")،اررعةوراؤدعهـاالتياموسدةإانحمةالد؟لك*حوأ-

-:القديمالبابايالعهدخلالالعلياالدرجه

.Untersuchungenzum Priestertum in der altbabylonischen Zeit

فيمنشورةالد!اسة!هذه

188.011-.Band6791 s5824(.إ.Zeitschriftfur Assyriolo2 gie .N F

للسلسلةالتاليالمجلدفيالمنشورادرأسةاهـزرهتكملةكذلكأنظر

أعلاهالمذكو،هـة

023.401.ZANF.25.)95( Band6791 s

)111(ةدالما

الب!يره(علىانواعمننوعا=)البيخمشرابالخمربائعةاعطتاذا!

-801-

http://www.al-maktabeh.com



وقتالحبوبمن،سوت"خمسينتستلمانفحليها6الأستعارةسبيل

."الحصاد

()112المادة

أحجارأأوذهباأوفضةواعماىيةتجاربرحلةرجلارتبطاذا"

يسلملمفاذاءنقلهاواودعه(آخر)رجلالم!يملكهشيءأيأو(كريمة)

فملى6عليهاواستولىتنق!انيجبماحيثالىنقلهوجبماالرجلهذا

الأمواليسلملمأْدهالرجلهذاعاىيثبتاننقلهاالواجبالاموالصاحب

الواجبا!،هواداحباس!.يا-شحإ-اجاِ،الرذلكعاى(ءْدئذ)6نقلهاالواجب

.،لهسلّممااش.اىخمسةنقلهما

(1)13المادة

واخذ6آخررجلعندإ(كدين)فضةأوحبوبلرجلكاناذا"

نايثبتواانفعليهم6الحبوبصاحبموافقةبلاالبيدرمنأوالعنبارمنحبوباً

صاحبموافقةبلاالبيدرمنأوالعنبارمنالحبوباخذقدالر-لذلك

شيءكلويخسراخذهاالتيالحبوبكميةبقدريعيدانوعليه6الحبوب

."اسلفه

99()!االمادة

ءولكمهآخررجل!(عند)كدينفضةاوحبوبلرجليكنلماذا"

)كغرامة(يدفعانعليه6الآخر(الرجلالىتعود)الهاءلهكفيلاأحدااحتجز

.،محتجزشخصلكلالفضةمنالمناثلث

()159المادة

واحتجز6آخررجلعند!(كدين)فضةأوحبوبلرجلكاناذا"

القضيةهذهفانءمحتجزهبيتفيطبيعياموتأالكفيلماتثم،لهكفيلا6احدا

.،دعوىاقامةالىتحتاجلا
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(691)"كادة

عاىفان،إ!املةاءكىرأوالضربمنمحتصزهبيتفياعفيلاماتاذا"

ؤيجبرجلأب!ت()الك!لىكانفان.أاجرهعلىذلكيثبتانال!!فيا!.صاحب

واتأغضةاءثاإْا"للثيدفعاتفيجبرجا!عبد!انوانءابنه.لتناواق/1

.(اسلفه"!كلجمخسر

\1(7)(لمادة

ءيصرزء)راعولد.،بئااسهتحقاق(عد3/وحلول)بسببرجلاصكأجاذالم)

يةعبوثتستزخمعهيماْلهأقلفشدمقابلْاوريز"أوارزولأشرْوجته(سل!

لتوات"للاثكعبدهمالمهأشاشترا!يممن!تفييدملواانفحليهم(داكه)

.(،أرالي*ةااسسنةافيحر.إتهمعهموتحاد

!8191!(لمادة

التابفعلى(ءسيدهدائنلدىاللخدمةامةاوعبدإعطياذا"

يبيصءانوله(الدي!تدفعموعد)يمضيانحتىيتظران(الدائن9)=

يرفعانأالأمةاأوللعبدايشقولأنقودمقابل(الأمةأوالعبدأحب)

."(التاجراجراءعاى)سالدعوى

(1991أرودة

ا)ةيامهواعالدي!تالم"جةاق(ءوعدلحنو)بسببرجلاحرجاذا،)

يرميدثمنها(للتاجرالذي)أييدفعاني!ستطيعفانهنقودأطفالأمقابللهولدت

.،،(التاجرمن)اقهجررزالنقو!إع!3

()013رردة8

كأكلفىرثو(آخر)رجلببتهـخزقفيحبوبهرجلخزدن

قدانهأو(5ء")حبوباَوأ-زرالمضزنفةح؟دالبهتصاحبإنأودعالم!شر

يبره!نانالحبوبصاحبفملىبيتهفيخزنتالتيالحبوبجميع)فاكو

اكااخذهاا)يئقيارحبوب..حيىادْالبيتحها-خبءلا(عند؟زر)له119إءامءحثهه

."مضاعفةادحبربصاحب
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(1139ةدالما

ا!سنةافييدفعَان!ل!هآخررجد!تفيحبوبارجلصناذا!

ه،للخزناجرةكورل!لالحبوبهنلاقاواصصة

()122اوردة

(آض)رجلالىآخريمءأيأرذعباأوةضةرجلاعطىاذا"

اعقوإيدولىْا!وعديهيحطيهماعرالشهودلشهدا!فعديهءاع!جااشضاإغديها

.،عليهاطْةللمطحاجلاعf()يعطيان(يستطجععندئذ،بذظت)

1\23)المادة

عاحميها،للمسأفظةمكتوبعقدولأشىكودبلا(حاجانهأاءطىفاذا/)

."دعوياقاعةالىقح!اجلأالمّض!يههذ.فالتءأودعهاحيثعليهماوا"للَأهـش

(124)ارردة

للمحافظةآخرشيءألمحد،أرذهياأوفضةرجا،هـجىاطاعطىاذا/)

(وعليهأنكارهأ"لرجلهظعريثبتراانفعليهم6وانكرهاثحهودامامعليه

."ا.ليمارهماضعفيرفعإن

(1251المادق!

معاودعهاحيثحاءنهرققدلهعليهل!لمحافظةشيئا:جلاءطء!اذار)

وكان)الدارقسلقأو؟لجد؟راختراقطريقكلتا:!تاحصحا--بهااتإحاجى

مايعوضان(البيتصاحبأي)فحليهكاالبيتء!احبا!3مالرس!ب(ذالمف

فيَيستمرأن(لييتصساحبوتلى(منه)وسرقعليهللمحا!ؤأ،أسهاءطي

80سارتمنيأخذهاو5-حروهشا:"ءنا--خث

l (1361وردة

،شقدتقد!؟جاتيأدت!؟دعىولكنهلةي!ودشىيئا!جليةتمدأءأاذا/)

أمانهالألهاعاميبرهن؟نبالدقهمجلسفعلى،بلدتههـمحجلمه!بذلاثوخدح
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*ت-ا!!الىإسببهاشت!صى!ثا"مضاعةيدفعانعليهْ(عندئذ)لهيحهسدشيئايفقد

".بلدته

(7121ةدالما

ر"جةعلىأوالايتنوءعلىبالأصبعيشارانفيرجلتسبباذال!

اصنضاةااحاماشجا!هذايبلمدواان(فعليهماتهامه)يثبتلمولكنه6رجلى

.،(شعره)نصفيحلقواو

(128)المادة

ا!رأدهذه!ا!عقدما(بذا!ك)يدونانون9زوجةرجداتخذاذا!!!ش

.،(عيةضر)زوجةليهـىت

(21)9دةالما+

يربطوهماانفحليهمثانرجلمعمضطجحةرجلزوجةضبطتاذا"ص

فالملكصء!ر--"حياةعلىالابقاءفيالزوجرعْبفاذا،الماءفيويرموهمامعا

لما.(الثانيالرجل)كذلكخادمهحياةعلىيبقي

)013(المادةص

ترفرجلالمالتيفمها(كم)أىآخررجلزرجةرجلاذاباكت!ص

حجرهافيواخطجع،ابيهابيتفيتزالولا(باكراتزاللاأيقبلمن)

.،المرأةتلكسبيلبخلىويقتلالرجلهذافان(ذلكثناءأ)عليهوقبض

()131اثادة،

وهي،تضبطلمولكنها،زوجهاقبلمنرجلزوجةاتهمتاذاصد!

،..بيتهاالىوترجعالالهبحياةالقسمترءدكماانفعليها،ثانيارجلاتضاجع

I32؟(لهادة(

تضبطلمولكنها.ثانرجلبسببرجلزوجةع!بالأصبعاشراذالا

برائتها(لأنباتاالنهرنممانفسهاتلقيانفحليها،الثانيالرج!وقيَلضاجع

.،زوجهالأجل
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(339)لمادةا

تحاؤفانزوجتهف!لى،(ال!!اتي)أطحامابيتهفيوكانرجلالمراذا"

."8لانرجلبيتدخوللهايحقوا،زوجهاغيابمدة(عفتها)نفسهاعلى

(ب1c)"1المادة

فعليهم6ثانرجلبيتودخلتعفتهاعلىالمرأةتلكتحاف!لمفاذا-لا؟

."الما،فيويلقوهاالمرأةتلكعلىهذايثبتواانر

(3419المادة

تدزوحتهودخلت(الئَافى)امالطهليتهفىد؟نوارسر .........لمحلا"اذا

لأ.لهاذنبلاالمرأةهذهؤان؟ثالترجل

()135المادة

قبلزو-يز"ودخات(الكافي)الطعامبيصهفييكنولمرجلاسراذا"ص

ذلكبحدزوجهارجعثم،اولادا(منه)وانجبتثانرجلبيتعودته

كل)بىذهبذلكبمدوالاولادءلزوجىهاتعودانفحليها6فيخهمدووصل

.،ابيهالى(منهم

)136(المادة.

نانرجلبيتذلكبعدزوجتهودخلت6وهربمدين!"رجلنبذاذاص"

زوجةترجعفلاء(ءانرجليتفي)زوجتهش-!*وال!!جلهذاعادفاذا

."(منها)وهربهلمدينتهكرههبسببزوجهاالىالهارب

)137(المادة

وا،اولادالهولدتاكىلأالش!وكَيتوم"يطلقانرجلقرراذا"

)أيهديتهالهايحيدواانفحليهمءبالاولادجهزتهالتيالناديتوميطلقان

والبستانالحقل(محصول)نصفويعطوها(ابيهابيتمنجلبتهما

عليهماولادهاتربيتهاوبعد6اولادهاتربيةوعليها،المنقولهالاموالونصف
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خدثانولها6لأولادهااعطوهشي*كلمنواحدوريتحصةيحطوهاان

.،ترتضيهارزياالزوص!

لهايحقالناديتومبان)011(المادةعنتعليقنافيذكرنا:-ملاحظة

عنيكونلزوجهاالأطفالوتوفير.الأطفالانجابلهايحقلأول!نالزواج

بالمهمة.لتقوملزوجها(الشوكَيتوم)نوعمنكاهنةامرأةاهدائهاطريق

جهزتالناديتومبانصراحةتذكرلانهاالأالراضهذاتؤيدأعلاهوالمادة

نفسها.المادةفيالشوكَيتوممعالحالهوكمالهتلدولمبالأطفالزوجها

لزوجها.الناديتومهديةهيهناوالشوكَيتوم

(138)المادة

نافحليهاولادالهتلدلمالتيزوجتهيطلقانرجل(اراد)إذا"

بيتمنجلبتهاالتيالهديةويسلمهامهرهابقدرلقودا(ْيحطيها)يعوضها

.،يطلقهاثمابيها

1913،اعادة

مقابلا!ضةامنواحداًمناًيعطيهااندحليهكامهرهناكيكنلماذا"

.،الطلاق

)014(المادة.

.!الفضةمنالمناثلثيحطيهاانفعليهمولىكاناذا"

(1149المادة

الخروجعلى(زوجها)رجلبيتفيتحيشرجلزوجةعزمتاذا"

منشأنزوجها،واحطتبيتها)بذلك(وخربتعملاومارستأالبيتمن)

يطلقي،سوفبأنهزوجهااراد(-)قال6(عليها)ذلكيثبتواانفحليهم

قالواذا6(الطلاقحق)طلاقهانقودمنيمطيهالاوسوفيطلقهاانفيمكنه

تعش!وسوف6ثانيةزوجةيأخذانفلزوجهاءيطلقهالاسوفبأنهزوجها

.؟زوجهابيتفيكأمة(الاولىالزوجة)المرأةتلك
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(241)المادة

5(تضاجعنيلأاتأخذنيلأ(لهاوقالتزوجهاامرأةكرهتاذا!

ترتكتبولممحترسةكانتفاذا6(سلوكها)يدرسسوفبلدتهاادارةففي

فلا6شأنهامنويحط(البيتءن)كثيرايخرجزوجها(بينما)ءخطيئة

ابيها(بيتمنجلبتهاالتي)هديتهاتأخذانويمكنها6المرأةتلكعلىجرم

.،والدهابيتالىوتذهب

(41)'المادة

بيتها(بذلك)وتخرب(كثيرا)وتخرجحؤسةغيركانتاذا"

."الماءفيالمرأةتلكيلقواانعليهمءزوجهاشأنمنوتحط

\(41tالمادة

)بذلك(و6امةلزوجهاالناديتومهذهواعطتناديتومرجلتزوجاذا)

فلاشوكَيتوممنالزواجالرجلعزمفاذا6أولادلهيكونانفيتسببت

.،الشوكيترميتزوجلاانوعليه6(بالزواج)الرجللذلكيسمح

(49)5المادة

يتزوجانوعزمبالأولأدتجهزهولم6ناديتومرجلتزوجاذالا

علىويجب6بيتهالىويدخلهاالشوكَيتومتزوجفيمكنه،الشوكَيتوم

.،الناديتوممعنفسهاتساويلأانهذهالشوكيتوم

(qo!ا6المادة

منه()فولدتامةزوجهاالناديتومواهدتناديتومرجلتزوجاذا"

الاطفالانجابهافبسبب،سيدتهامعنفسهاالأمةساوتذلكوبحد6اطفالا

العبوديهّ(علامة)عليهاتضعانلهاولكنبالمالتبيحهاانلسيدتهايحقلا

.،الاماءمنوتحدها

(1)47المادة

."بالمالتبيعهاانفلسيدتهااطفالا(الامة)تنجبلمفاذات
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(49!)دةلماا

امرأةيتزوجانءزمفاذا6خطيرمرضواصابهـازوجةرجلاخذاذا"

بالمرضالمصابةالزوجةيطلقانلهيروزولأدكزوتانفيم!"تانية

ما(مسؤولياتها)تحم!فييستمرشءبناهالذيالبتفيورءع!ن6الخطير

."الحياةقيدءلى؟امت

()914المادة

يمسلمهاانفعليه،زوجهابيتفيالحيشالمرأةتلكترغبلمفاذا"

.،تذهبانولهاابيها،تمنجلبتهاا)تيهديتها

151()0المادة

لهاودونمنقولةأموالاأوبستاناأوحقلالزوجتهرجلاهدىاذلىا"

)بذلك(6مطالبتهالأدهاjلأيحقلأزوجها(وفاة)بحد.15ءختورقيمابذا!ك

يجورْولاتحبهالذيابنهاالى(ممتلكاتها)تحطيانذلكبعدالاموتستطيع

.،غريبشخصالىتحطيهاان

101()المادة

زوجهامعوتعاهدت(كزوجة)رجلبيتفيتحش!امرأةكانتاذا"

)ككميلاخذهايحقلهلأزوجهادائنبانفيه()يضمنعقدايدونوجعلته

*ءالمرأةهذهمنزواجهقبلديرنالرجلهذاعاصاكاندانء!كرهينةأو

بيتدخولهاقيدينالمرأةتدكعلىكانواذا6ابدازوجتهاخذلدا"شهيحق

.،ابدازوجهااخذلدائنهايحقفلا(زوجها)الرجل

()152المادة

بيتالمرأةدخولبحد(والزوجهالزوج)كليهماعلىدينترتباذا!

."(ئنلداا)لتاجرايهاءا(ية!مهو)عليهمافيجبكاالرجل

(51)3المادة

فمليهم6ثانرجلاجلىمنزوجهاموتفيرجلزوجةتسببتاذا"

لما.المرأةهذهيوتدواان
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(\45)دةالما

منالرجلذلك(ينفوا)يطردواانفحليهم6ابنتهرجلجامعاذا"

.،ينةالمد

a()*9المادة

وقبضوا6بها(-نسبا)ارنهواتصل،لأفيعروسةرجلاصتاراذا"

ويرصرهالرجلهذايوثقواانفعليهمحضنهافينائموهوالرجلعلىبعدئذ

."الما،في

)156(المادة

بهاء(جنسيا)يتصىللمابنهولكن6لأبنهعروسةرجلاختاراذالا

كاملايسلمهاو6الفضةءنالمنانصفلهايدفعان؟فحليهحضنهافيهوونام

الذيالزوجتحتاران(الحق)ولها6ابيهابيتمنجلإتهقدكانتشحيءكل

."رغبتها(يناسب)

(157)المادة

يحرقواانفعليهمامهحضنفيوالده(وفاة)بعدرجلناماذا"

.،كليهما

)158(المادة

الوالدة6.مربيتهحفصنفيوالده(وفاة)بعدرجلعلىقبضاذا)

.،ابيهبيتمنالرجلهذاطردفيجب6أولادا

(9)95المادة

ونظر،المهرواعطىعمهبتالىالخطوبةهديةرجلجلباذال!

ناالفتاةفلوالد6"ابتكاتزوجلن"لح!هوقالطثانيةامرأةالى(بعدئذ)

.،اليهجلبهقدكانشي،كليأخذ

1016(المادة

له(اقالثمالمهرودفععمهبيتالىالخطوبةهديةرجلجلباذال!
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ضعفيردان(عمهأي)فعليه6"ابنتياعطيكلن"عمه()=البنتوالد

."اليهجلبهقدكانسيء؟ل

)916(المادة

عليهونافق6المهرودفععمهبيتالىالخطوبةهديةرجلجلباذا"

لن"(الزوج)الزوجةلصاحبعمهقال(فاذا)ءصديقه(بعدئذ)

يقهولا)يحق(لصفقدجلبهاليهشيءكانكليردضعفانفحليه"ابنتيتأخذ

.،زوجتهيأخذان

N(ةT)المادة

الىهذهالمرأةذهبتمث6بالأطفالخهزهولمزوجةاخذلأرجلاذا!

منجدبتهاقدكانتالتي)بالهديةالادعاءلوالدهايحقلا(توفيت)اجدها

."أولادهاالىتعورهديتهالأن6(ا!دهاوابيت

()163المادة

الىالمرأةهذهذهبتثم6بالاطفالتجهزهولمزوجةرجلاخذاذا"

بيتالىجلبهقدكانالذيالمهراليهارجعقدعمهكانفاذا(توفيت)اجلها

ابيها(بيتمنجلبتهاالتي)المرأةهذهبهديةالمطالبةلزوجهايحقفلاءعمه

.،والدهابيتالىتعودهديتهالأن

)،16(المادة

هديتهامنالمهركميةبقدريطرحانعليه6عمهلهيرجعلماذا"

.،والدهابيتالىهديتها(منالباقي)ويرجع

6519(المادة

وكتبكانظرهفيالمفض!لأبنهبيتاأوبمستاناأوحقلارجلاهدىاذا"

الىالوالدذهاببحد(التركة)الأخوةيقتسمفعندما6مختومارقيمابذلكله

ذلكالىوبالأة!افةءوالدهاياهاعطاهاالتيالهدية.ا%خذانعليه(موته)اجله

.،بالتساويالوالدبيتأمواليتقاسمواانعليهم
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(1669ةالماد

لأبنهيأخذلمولكنهءبهمرزقالذينللأولادزوجاترجلاخذاذا"

اجلهالىالوالدذهاببحد(التركة)الأخوةيقتسمفعندما6زوجةالصغير

اخذانله(يس!بق)لمالذيالصغيرلأخيهميخرجواانعليهم،(وفاته)

اخذمنويمكنوهحصتهالىبالاضافةويمطوهالزواجمهرنقودزوجة

)167،المادة

الىالمرأةتلكذهبتثمءاطفالالهوولدتزوجةرجلاخذاذا"

ذهبذلكوبعدأطفالألهوولدت،ثانيةامرأةبعدهاوتزوج(توفيت)اجلها

ناءعليهمالامهاتاساسعلىلايقتسمونفالابناء(،توفي)اجلهالىالوالد

الوالدبيتامواليقتسمونثم6امهمهديةأامكلابناء)يأخذوا

.،بالتساوي

(68V)لمادة6

اطقضا8وقال،(منهيتبرأ)الارثمنابنهيحرمانرجلقرراذا!

يدرسواانالقضاةفحلى(،منهاتبرأ)الارثمنابنياحرماز،اريد"

6الارثمنحرمانهيستوجبكبرِااثماالابنيقترفلمفاذاء(سلوكه)

.،الارثمنابنهحرمالطللوالد(يحق)فلا

()916المادة

عليهمءالارثمنحرمانهيممتوجبكبيرااثما(الابن)اقترفاذا"

للوالد(يحق)الثانيةلدمرةكبيرااثمااقترفواذا6مرةلاولعنهيعفواان

."الارثمنابنهيحرمان

)017(المادة

ولدتوأمتهاطةالالهولدتقدلدرجل(الأولى)الزوجةكانتاذا"

الامةانجبتهمالذينالاطفالالىحياتهفيالوالدقال(فاذاأيضا)أطفالاله
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أجل!الىالوالدذهابفبعدكا)الأولى(إزوجةاأولأدمعوعدهمأولأديرا

الوالدبيتامههـالالامةواولأد(الاولى)ا)فوجةاولأدسيتةاسم(وفاته)

.،(ويمأخذ!احصتهيختار(الأولى)إزوجةااروبوالورالتساوي

(711)المادة

ا،ثلهولدتهمالذينللاطفالحياتهفيا،بيقللم(اا!ا)او!)

الامهإموالابنا،يتقاسملا(وفاته)اجلهالىالوالدذهابفبعد،اولأدي""يا

وابناؤهاإلامةتمنحان)يجب(و.!الأولى)الزوجةابناءمعالوالدبيت

الامهكابناءايةدبحبوالادعاء(لىالأو)لزوجةاءبنا(لأيحق)ولأءيةلحرا

التيوالهبة(ابيهابيتمنجلبتهاالتي)هديتها(الأولى")ا)زوجةوتأخذ

فيتحيشان(الحق)ولها،مخهومارف!ابذ)كلهاوكتبزوجهاكحنحها

حياتهاءمدةطيلة(منه)بالأسضفادة(مذلك)الحقلهاوءزوجهاءس!صن

.؟ئهالأبشامدهايعود(الأنه)تبيحهانلهايحقولأ

(1)72المادة

جلبتهاالتي)هديتهايعوضوهاانفحليهمءهبة!وجهايعط،،الماذالا

بيتالامهمنالورثةمنواحدمثلحصةتأخذانولها(ابيهابيتمن

بحدالقضاةفصلى6البيتمناخراجهالأجلمعاماتهـاابناؤهااسا*I?فاءزوجها

لاالمرأةوهذه6الابناءعلىعقوبةوبححدروأ(قضيتها)يستقصواالىْذلك

نافحليهاالخروجالمرأةتلكقررتاذا(اما)6شوجهابيتمقتهخرج

ولها6ابيهابيتهديةتأصزرانولهالابنا"لهالهارْوجهامنحهاالتيالهبةتترك

."رغبتها(يناسب)الذيالقوجتختاران

(1)73المادة

لزوجهااطفالأدخلتهالذي(البت)المكانفيءالمرأةتلكانجبتاذا"

يتقاسمونواللاحقونالسابقونفأبناؤهاءالمرأةتلكوفاةفبحدء(الثاني)

.،هديتها
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(71!ا)دةالما

)الاول(الزوجهنابناؤهافيأخذ6الاخيرلزوجهاأطفالأتنجبلمأذا"

."هديتها

)175(المادة

وانجبت(حر)رجلابنةالمولىعبدأوالقصرعبدتزوجاذا"

الرجلابنةابنا،بحبوديةيدعيانالحبدلصاحبيحقفلا6اطفالا

.،(الحر)

آ()176المادة

وعندما(حر)رجلابنةالمولىعبدأوالقصرعبدتزوجواذا)،

وبعدابيهابيتهديةمعالمولىعبدأوالقصرعبدبيتالىدخلتcتزوجها

المولىعبدأوالقصرعبدذلكبحدوذهباثاثاواقتنيابيتاوبنياسويةعاشاان

يقسمواانوعليهم.هديتهاتأخذان(الحر)الرجلفلأبنة(توفي)اجدهالى

صاحبيأخذ6نصفينالىسويةعاشاانمنذوزوجهاهياقتنياهشيءكل

."لابنائهانصفا(الحر)الرجلابنةوتأخذنصفاالعبد

(ب)176المادة

شيكليقسموانافعليهم6هدية(الحر)الرجللأبنةيكنلمأذالا

نصفاالحبدصاحبيأخذ6نصفينالى!حويةظاشاانمنذوزوجهاعياقتنياه

.،لابنائهانصفا(الحر)الرجلابنةوتأخذ

(177)المادة

رجل()بيتفيالدخول6صغاراابناؤهايزاللأارملةقررتاقا!

بيتتدخلوعندما6القضاة(علم)دونالدخوللها(يحق)فلاءثان

السابقءزوجهابيتوضعيةيدرسواانالقضاةلْعلىءالثاني(الرجل)

الاخير6وزوجهاالمرأةتلكالىالسابقزوجهابيت(بصهؤولية)يعهدواو

وتربيةالبيتعلىبالمحافظة(فيهيتعهدان)رقيمارركاانمنهمايطلبواو
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والمشنرى.نقودمقابلالبيتحاجاتبيعلهما(يحق)ولا6الصغارالاطفال

.،لأصحابهاالحاجاتتعادونقودهيخسر6الارملةابنا،حاجاتيشتريالذي

(7A)1المادة

والدهامنحهاالتي(القصر)حريماحدىاوناديتوماواينتوماذا"

الحق()كتبهالذيالرقيمفيلهايض!نلمولكنرقيماَبذلكلهاودونهدية

يخولهاولم6ترتضيهللذي(هديتهاأي)ميراثها(مس!ؤولية)تحطيبان

اخوتهايأخذ(وفاته)اجدهالىالوالدذهابفبعدء(به)التصرفحرية

ويرضولها،حصتهاحجمبقدروملابسوزيتاطحاماويعطونهاوبستانهاحقلها

يرضوها6ولم،حصتهاحجمبقدروملابسوزيتاطعامااخوتهايعطهالماذا

وعلىءترتضيهمزارع(أي)الىوبستانهاصقلهاتعطيانلها(فيحق)

والدهااعطاهشي*أيأووالبستانبالحقلالتمتعولهاءاعالتهامزارعها

لها(يحق)لأكمانقودمقابلبيعهملها(يحق)لأولكنحياتهاطيلةاياها

.،لاخوتهايحودفميراثهاءآخرشخصديونتسديدفياستخدامهم

(1)97المادة

والدهامنحهاالتي(القصر)حريماحدىاوناديتوماواينتوماذا"

بان(الحق)كتبهالذيالرقيمفيلهاوضمنرقيمابذلكلهاودونهدية

حريةومنحهاترتضيهللذي(هديتهاأي)ميراثها(مسؤولية)تعطي

تحطيانلهايحق(وفاته)اجلهالىالوالدذهابفبعدء(به)التصرف

علىالاعتراضلأخوتهايحقولاترتضيهالذيالىميراثها(!سؤولية)

،.(ذلك)

)018،المادة

هي(التي)أوالديرفي(الساكنة)الناديتومابنتهالوالديمنحلماذا"

لها(وفاته)اجدهالىالوالدذهابفبعد6هديتها()المعبدحريماحدى

افىالوابيتاموالقسيمعندالورثةمنواحدمثلحصةتأخذأن)الحق(
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.،لأخوتهاذلكبعدميراثهايعودو6حياتهاطيلةبهابالانتفاع(الحق)ولها

(918)المادة

الالهالىكولماشيتومأوقاديئشومأوكناديتوم(ابنته)والدقدماذا"

الحق()لها(وفاته)اجلهالىالوالدذهابفبعد6هديتهايمنحهالمولكنه

وميراثها،حياتهاطيلةبهوتنتفعالوالدبيتأموالمنميراكاظثتأخذأن

.،لأخوقا(وفامابعد)يحود

(1)83ارردة

ولم6بابلأاله)مردوخالألهناديتوملأبنتههديةوالديمنحلماذا"

ان(الحق)لها(وفاته)اجلهالىالوالدذهابفبعد6مختومارقيمالهايكتب

تقدملاسوفولكنها،الوالدبيتاموالمناخوتهامعميراثهاثلثتأخذ

ميرائها(مسؤولية)تمطيانمردوخالالهلناديتوم(يحق)وءخدماتاية

..،ترتضيهلمن

نوعمنالكاهناتعنتحدثنا)011(المادةعنتعليقنافي:-ملاحظة

باللغةفتكتب"qadishtum"القاديشتوماماوالشوكيتوموالناديتومالاينتوم

-nu""يةالسومر gig""أو،،nu-u.-gig""الموهوبةأوالمقدسةوتعني

نفسهاا!ةمنهالمشتقةالفعل1طبيعةاليهيشيرماوهذا(آلهالى)

.،طهر6قدس،،ول"33"،4،،

المعبدخارجاحياناوتحيش،الألهالىكهديةعادةتقدموالقادشيتوم

القادشتومباننجدعاوكثيراالاطفالوانجابالزواجفيالحقوللقادستوم

السومريةالحهودخلالفكانتالاجتماعيةمكانتهااما.المرضحةبمهمةتقوم

السومربةالنصوصمنتبينحيثالقديمالبابليالحهدخلالعليههيمماأعلى

سنوالكهانالملوكيرغدبهالذيالنوعنفسهوالرسميرأس!هالباسبان

ولألاهاتعشتارللالهةكلقباستعملتقادشتوموكلمة.العلياالدرجة
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منمرتبةاقلالقادلفتومبانتبينالقديمالبابنيالعهدوفي.اخريات

.يتومالناد

وهذهالممبدبغيةاوالمقدسةبالبغيسابقاترجمتفدقادشتومكلمةان

المساسلةفيLandsbergerاورددالذيللاؤْراضتيجةجاءتالترجمة

"ana-ittishu"ترفضهولاالافتراضهذاتؤيدلاالبابليةالنصوصانالا

احدىبانبالتعزيمالخاصةالنصوصاحدىفياشارةوردتاذكليا

متزوجة.كونهادونأطفاللهاالقادشترمنوعمنالكاهنات

،،"-ولولا،!ةيةمرلسواللغةباتلف!و"kulmashitum"،لماشتبرمل!سا

ويتمالاطفالوانجاببالزواجكذلكالحقالكاهناتمنالنوعلهذا

النوعهذاعلىمفروضاولش!.الاجتماعيةمكانتهالهاعوائلمناختيارهم

منمرتبةأقلوالكولماشيتوم.الأخت!ارحريةلهوانماالديرفيالسكن

.القادشتوموظيفةماحدالىتشبهالمعبدفيووظيفتها.القادشتوم

()183المادة

لهاوكتب6زوجالىواعطاها6هديةالشوكَيتوملأب!طالد1ومنحاذا"

ا-!تها(مع)تقتسملأ(وداته)اجلهالىالوالددْهابفبمدمحتوماهـقيمابذلك

".الوالدبيتأموال

)184(المادة

،زوجالىيعطهاولمهديةالشوكيتوملأبنهالوالديمنحلماذا!

بالقد:هديةيشحوهااناخوتهاعلى(وفاته)اجلهالىالرالدذهابفبعد

.،زوجالىيحطوهاانوعليهمالوالدبيتاموال(بهتسمحالذى)

)185(-المادة

بذلكيطالبفلاورباه6باسمه(ليسمىاطفلارجلتبنىاذا"

.،المتبنىالطفل
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l 89)%لمادة

البحت!المتبنى)الطفلواصل6اخذهوعندما6طفلارجلتبنىاذا!

يرجعان()يجبالمتبنىفذلك(والديهطلبنممااستمري)1وابيهامهعن

.،ابيهبيتالى

)187(المادة

(ولاالمتشى)القصرفيالمقيمالقصرتابعابن(بأرجاع)يطالبلا!

.،(المتبنى)القصرحريمابن

)188،المادة

حرفته()يدهعملوعلمه(ليتبناهاليربيهولداحرفياخذاذا"

.،بهيطالبفلا

)918(المادة

لذلحك(يحق)6(حرفتهأيدهعمل(الحرفي)يعلمهلمفاذا!

.،أبيهبيتالىالرجوعالمتبنىالولد

(091)المادة

نماي)اولادهمعءورباهتبناهالذيالصفلرجليعدلماذا)

.،ابيهليتالىالرجوعالمتبنىلذلك(فيحق)ء(منهمكواحديحتبره

(191)المادة

بحد(المتبنى)وحصلءبيتالهوبنى،ورباهطف!رجلتبنىاذا"

المتبى(ابنه)عنالةخلي(الرجلقرر)(ثموكلن).الأداشعاىذلك

ظثيعطيهانرباهالذىالوالدفعلى6(خاليا)الابنذلكيذهبفلا

البستاناوالحقلمن(حصة)ايهولايعطيه،ويذهباموالهمنميراثه

.،اليتاو

2191(المالة

الديإلأبيه(المتبنى)القصرحري!ابنأوالقصر1تابعابنقالاذا"
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عليهم،والدتيلستأنتأووالدىلستأنت!6ربتهالتيأمهأورباه

.،لسانهيقطعواان

()391المادة

)المتبنى(القصرحريمابناوالقصرتابعابن(اكتشف)وجداذا"

ربتهالتيوالام(تبناه)رباهالذىالوالدرهوك6(الأصلي)ابيهي!

."عنهيقلعواانفعليهمكا)الأصلي(ابيهبيتالىوذمب(تبنته)

،؟049المادة

المرصحةيدفيماتقدالأبنوهذا6مرضعةالىابنهرجلاعط!اذا"

طما!)برضاعة(المرضعةتعهدتفاذا6(رعايتهاختيزللموهوأي)

ذيكائباتفعليهمء(الأولالطفلبموت)وامهابيه(صرفة)بدوناخر

وامهابيه(صرفة)بدوناخرطفل(ارضاعها)تعهدفبسبب6عليها

.،ثدييهايقطعواانعليهم6(الأولالطفلبموت)

()591المادة

.،يدهيقطعواانفعليهماباهابنضرباذا"

()199المادة

،"عينهيفقأواانفعليهم6(آخر)رجلابنعينرجلفقأاذا"

(79N)المادة

،.عظمهيكسرواانفعليهم6)آخر(رجلعظم)رجل(كسراذا"

(890)المادة

منايدفعانفحليهءمولىضظماوكسرمولىعين(رجل)فقأاذا"

.،الفضةمنواحدا

(NOM)الهادة

يدفعانفحليه6رجلعبدعظمكسراورجلعبدعينفقأفاذا،

."قيمتهضف

-126-

http://www.al-maktabeh.com



(002)ةالماد

.،سنهيقلواأنفعليبمءطبقتهمنرجلسنرجلقلعاذا"

(1102المادة

.،الفضةمنالمنائلثيدفعانفعليهكامولىسن(رجل)قلعاذا"

(2)20المادة

ستينعلناٌيضربانفيجبمنهارفعرجلخدرجلصفعاذا!

.،الثور(ذنبأمنبسوطجلدة

(')30المادة

راحدامنايدفعأنفعليه6لهمساوياًآخررجلارجلضرباذاة

.،الفضةمن

4102،المادة

منشيقلاتعثرةيدفعانفحليهكاآخرمولىخدمولىصفعاذالا

.،الفضة

)502(المادة

.،أذنهفتقطعالأشخاصاحدخدرجلعبدصفعاذا"

(2)60المادة

دلكفعلى6جرحالهوسببشجارفيآخررجلارجلضرباذالا

.،للطبيبيدفعان(ايضإ)وعليهلامتعمدااضربه"لميقسمانالرجل

()702للعادة

نماى)اليمينيؤدىانفعليهضرةخهمن(الرجل)ماتفاذا"

!مالمنانصفيدفعانفعليه(حر)رجلابنكاانفان(عمدايضربه

.،الفضة

)802(المالة

."الفضةمنالمناثلثيدفعأدطفعليهمولىابن)الرجلى(كان،فا"

7؟لأ--
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(903)دةالما

جوفهافيمااسقاوللهاوسببآخررجلبنترجلضرباذا"

."جوفهافيمالاسقاروالفضةمنشيقلاتعشرةيدفعأن!عليه،)جنينها(

(31)0المادة

."بنتهقتلفيجبالمرأةتلكتو!ه!تاذا!

21()1المادة

فحليه(جنينها)جوفهامافىضربةبسببمولىبنتاسقطتاذا"

.،الفضةمنشيقلاتخمسةيدفعان

(TNT)اثادة

.،الفضةمنالمنانصفيدفعانفحليهالمرأةتلكتوفيتاذا"

()313المادة

جوفهامافياسقارولهاوسببرجلأمه(رجل)ضرباذا!

.،الفضةمنشيقلينيدفعانفحليه6(جنينها)

()493المادة

.،الفضةامنالمناظثيدفعأنفعليهالامةتلكتوفيتاذا"

(21)5المادة

الرجل،حياةوانقذالعملياتبسثَينلرجلعمليةطبيباجرىاذال!

يستلمانفحليهءالرجلعينوانقذالعملياتبسكينرجلعينمحجروفتح

."الفضةمنشيقلاتعشرة

،216)المادة

.،شيقلاتخمسةيتسلمانفحليهالموالىمنكاناذا"

'(71)المادة

مسنشيفلينللطبيبيدفعانالعبدصاحبفعلىرجلعبدكاناذالا

.،الفضة
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(812)ةدالما

الرجل،وفاةوسببللحملياتبسثَينلرجلعمليةطبيباجرىاذا"

شفء51
."يدهيقطدوا!طيهمان،الرج!عيناظفشارب!-هـيهنهـ!

(912)المادة

و!اتهوسببللمملياتبسكينمولىلعبدعمايةطبيباجرىاذا"

لمه.بعبدعبدايعوضانفعليه

022()المادة

واتلنصالمعمياتبس!ين(العبدفي)عينهمحجر(طبيب)فتحاذا/)

."ثمنهنصففضةيدشعات-مله"عينه

-`'()1المادة

فصى،مصابةعضلةأشفىأومكسوررجلعظمطبيبجبراذا"

."الفضةءئأشيقا،تخمسصةلاطبيبيدشعانالاصا.لةحه!احب

)222(المادة

منشيقلاتثلاثةيدفعأنفعليه،مولىابن(المصاب)كاناذا"

.،الفضة

323()المادة

ى!انالعبدصاحبفعلىءرجلعبد(احمصاب)كاقاذا"

.،للطبجبالمضةءنشيرلج!شا

2241(المادة

ىا)كبيراجرحا(بيطرىطبيب)حماراوعجلحلبيبعالحاذا"

الىالحماراوالحجلصاحبفعلىءفشفاهحماراولعجا!(عدعليةاجرث

."لهاجرةاغضةاسديىلىللطبيبيعط

ثي!سدسهوالفضةبسدسالهقصودأدْا!جتملم!ت:-م!حظة

.والحما!الحجل
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1U225(دة(

مرنه،وسببكبيراجرطحمارأولعجل(الطبيبأأسجعافاذالا

."ثمنه(خمسأو)ربعالحمارأوالعجللصاحبيدفعأنفعليه

)226(المادة

محرفةبلا(بعد!يما)ايجادهيمكنلأعبدحلاقةحلاقغيراذال!

.،الحلاقيدىيقطعواأنفعليهم(صاحبه)

)327(المادة

ايجأدهيمكنلأعبدحلاقةفغرِحلاقارجل(خدع)أجبراذا"

وعلىبابهأمامويحلقوهالرجلذلكيقتلواأنفعليهمكا(بعدديما)

."سبيلهيخلىثمكاعلمعنيحلقلما.لهيقسمأنالحلاق

)328(المادة

ازر(الدارصاحبأي)عليه،لهراكملهلرجلدارابناءبنىاذا)

الدار(مساحة)منساركلعنا!ضةامنشيقلين(للبناءالهيدفع

.،لهمكافأ*

)933(المادة

في!الذىالبيتانهاربحيثعملهيقوءِولمدارالرجلبناءبنىاذا"

.،البناءذلكيقت!أنفيجبكاالبيتصاحبقتلوسبب

)023(المادة

البا?4هذاابنيقتلواأنفعليهم،البيتصاحبابنقتلسببفان"

)231(المادة

لصاحبايمطيأنفحليه،البيتصاحبعبدقتلسببفان"

.،(قتلالذي)العبدمثلعبدا(البيت

)'V'T(اعادة

هـتلفمايعوضانعليه،(البيتصاحب)حاجاتتلفتفاذا!
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انذيا!تبناءيعيدأنعليه،هيقوولمبناهالذىالبيتسقوطوبسبب

.،الخاصةاموالهمنسقط

)233(المادة

دنصدع،الشروطحسبعملهيكنولملرجلبيتابناءبنىاذا"

منالحدإرذلكيقويأنالبناءهذافعلى،(بالسقوطحد!أي)الجدار

.،الخاصماله

)234(المادة

الناتجى"اغاتالؤسدأي)لرجلسفينةحزوزملاحسداذا"

الففسةمنشيقلينيعطيهأنفعليه،كورستينسعتها(الهيك!لبناءبعد

."لهم!،شأ-

)235(المادة

وتشفقتمتقناعملهيكنولملرجلسفينةحزوزملاحسداذا"

نأالملاحفعلى6ضررذلكعنوقسمببالعامنفسخلالالسفينةهذه

ولعطي6الخاصمالهمنويقويها(السابقعملهيزيلأي)السفينةينقر

.،السفينةصاحبالىالمقواةالسفية

)236(المادة

مهمصلأالمالأحوكان6بالأجرةلملاحسفينة.جلاعطىاذا"

.،السفينةلصاحبسفينةيعوضانالملاحفعلى6السفيففقدأوفأغرق

237()المادة

وتراوزيتاوصوفاشعيراوحملهاوسفينةملاحارجلاستأجراذا!

السفينةفأغرقمهملاالملاحهذاوكاتأصىىحاجةأيمنحملاأو

أغرقمهاالتيالسفينةيعوضأنالملاحفعلى6ءلميهاكانمافقدانوسبب

.،فقدانهارسببداخلهافيكانتالتيوالاشياء
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(383)دةالما

ألىفعليه(الماءمن)اخرجهاثمرجلسفينةملاصمااغرقاذاإ

.؟بالفضة"لمنهالصف(ْلصاحبهاأ!يد

)933(المادة

منكور!ستةيحطيهأنفعليهءملاحارجل(استأجر)اذاول

."السنةفي،تالحبو

)024(اذالما

بقوةتسمير)أخرىسفينة(الجذفبقوةتسير)سفينةصدمتاذار)

أمأميحرضأنسفينتهضكرقتالذيالسفينةحماحبفعلى،كاشغرقت(التياش

التي)السفينةربانرعاكط.سفينتهفيكانتأضبوافقدهاالتيإشباءأأ،له1

بقوةسفينتهتسيرالذي)الربانسفينةأغرقالذي1(الجذفبثوةتسير

."فقدتالتيوالحاجاتسفينتهيعوضهأن(التيا!

)241(الما*

عنالمناثلثيدشعأنفعليهء!جنةسثوراهـ-لاحتجزاذا/"

لا.الفضة

)342(اثادة

السنةا)لهايةفيْالثورةفأصسنةلمدةثوراكأجلاستأج!161/

."الحبوبمنحسرأربعهّ

()343ارردة

نلائة(مقدما)السنةخلالللثورأجرةلصاحبهيدشعأنوعليها)

."الحبوبك!نكور

)344(اثادة

فالخسارة)الحقلفيأسدوقتدهحماراأوثورارجلاستأجراذاص)

.،(الححارأوالثورصاحبأي)4صأصعاى،تعود
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(543)ةالماد

يدعأز"فعله،الضربأوبالاهمالفأماتهثورارجلاستأجراذا"

."الثورلصاحب(استأجرهالذي)الثورمثلثورا

()246المادة

!مليه،رقبتهعصبقطعأوقدمهوكسرثورارجلاستأجراذا"

.،(الثورلصاحب(أةهـرهالذي)الثورمثلثورايعوضأن

LI247()دة

نمنهنصنصيدفعأنفعليه6عينهواتافثورارجلاستأجراذا"

."الثورلصاحبفضة

)248(المادكأ

عنهره!لحمسدخأوذيدهوقطعقرنهفكسرثورارجلاستأجراذال!

."فضةثمنه(خممرأو)ربعيدفعأنعليه

)924(المادة

الديالرجا!فحاى6فدماتالا)"فضربهثورا!جلاستأ-جراذا"

ثهـ.يحلى(الثورموتفيلهذنبلاأن)بالالهيقس!مأنالثوراستأجر

لما.سبيله

)025(المادة

ا!ضمةهذهفانفأماتهرجلاالسوق!فيسيرها"لناءثورجطحاذا"

."دعوىاقامةالىتحتاجلا

(2511المادة

ولمءنطاحأنه.للدتهاداشةوأعلمتهنطاحارجلثوركاناذا"

ثأماته،رجلابنالثورهذانطحفاذا،ثورهيراقيلمأوقرنهيقص

."الئضةمنالمنانصفيحطيأنفحليه

)252(المادة

الفضة.م!تاصنااثلثيمطيأنفعليه6رجلعبدكانفاذا"
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(Tor)،دلم(لما

الحبوبمنكميةوسلمهحقلهعاىوعينهرجلارجلاستأجراذا

هداسرقفاذا.الحقلزراعةعاىمحهوتحاهدالبقرمراقبةاليهدا-وأو

."يدهفتقطعيدهفيءسكتوالطماموالبذور(الرصلى

354)الما J!أ!

يحوضأنفحليهءالبقروجوعالحبوب(لنفسهاأخذاذاأ

."مضاعفةاستلمهاالتيالحبوب

)355(الماد/!

فيشيثاينبتولمالبذورسرقأوأجيرالىالرجلبقراعطىاذاا

وقتيدفعأنفعليهءالرجلهذاعلىذلكيثبتونفعندماءالحقملَ

.،(الحقلءساحةمن)بورلثَلالحبوبمنلَوراستينالحصا!

)256(المادذ

على(تسحله)البقريتوسكواأنفحليهمءإطلبااينكاءعنعجزاذا

.؟الحقلهذا

)257(الماور!

الحبولبمنكورثمانيةيمطيهأنفحليهكامزارعاهـجلاستأصاذا!

.،المسنةفي

)1358إوردة

الحبربمنكورستةبعطيهأنفحليهءبقرراعيرجا!استأجراذا؟

.؟السنةفي

g(C5)الماد/ف!

خمسةيعطيأنفحليهءالحقلمنكىحراثارجلسرقاذا.

."المحراثلصاحبالفضةمنشيقلات
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(062)ةدلأرر

شمقلاتثلاثةيحطيأنفحليه،جرافةأومسحاةسرق"فاذا

لا.ائفضة!ت

(TIN)المادةإ

نمافةيحطهأنفمليهالغنمةالبؤلرعيراعيارجلاستأجراذا11

."السنةفيالحبوبمنكو:

)262(ح!وردة

."...غنحاأوبقرا..رجا!..اذا11

)263("لمادة

يحوصأنفعليه6اليهسلمتالتيالغنمأرالبقراضاعقدكاناذا"

هـ"!فقدهاالتي)الشياهمئلوشياها(فقدهاالتي>البقرمثلبقراللصاحبها

)264(ة2إثا

الثَاهلةاجرتهواستلملرعيهاغنماأوبقرالراعأعطىاذا11

نقصان11فادىالغنمعد!وانقصي!البقرعددانقصفاذا.!اضبالَا-و

جسبوالربح(والغنمالبقرثي)الزيادةيحطيأنفعليه6أسولادةامعدل

.عقدهشروص

)265(،المادة

ة،ءعالموغير2فغشرءلو!عهيهاغنماأوبقرالهأءلمطيت!اعاذا/1

لصاحبهايعوضأنعليهثمعليهذلكائباتفيجببالئضةوباعهااْدلأتالىحيإ

."والغنمالبقرمنسرقماامثالعث!و!

)266(المادة

الاسطبلفي!الحيواناتأمراضمنسض=)الالهباءوحلاذا/1

يبرىءأنالراعيفعدى6)الحيوانات(الاسدقتلأو(الحيواناتحضههـة/)

صاحصيتحملهالاسطبلفيحدثالؤيوالضررءأ،له1مامْلفسه

.(الأسصباصالأا
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(62)7دةالاا

ألىاسبفعلىء"هـضالأسطبلفيوحدثمهملاا!اعياكاناذا"

قأوعليهالأسطبا!فيحدو"لهتسببالذيالمرشخساشةيتحملأن

.(حماحبهاالىويحطيها(هلكتالتي)والرخمالبقر32!يحر

268()إوردة

.،االحبوتم!تقاعشرونفأجرتهللد!سثورارجلاستأجراذا"

926)المادة

.(الحبوبم!تقاعشرتفأجرتهللد!سحىارااستأجرا!!"

27()0المادة

.،الحبوبمنواحدقافأجرتهللدرسماعزااستأجراذا"

)271(المادة

اليومفيي!طيانفعليه6وسائقهاوعربةبقرارجلاورلمتأجراذا"

."ا)جبوبمنقا018

)273(أرردة

أشبحيناليومفييعطيأنفحليهءلوحدهاعربةر-إ!استإج!اذا)

.(الحبوب!منقا

)273(إثادة

ال!كلضةمنحباتستيعطيأنفعليهءاجيرارصلإستأجراذا"

السَهم!منويصطيالخاهسالشهر(نهاية)حتىالسنةبدايةمناليومفي

."اليومفيالنهضحمةامنحباتخمسالسنةدهايةحتىْإسا!ا

)374(أثادة

الواحداليومفييدفعأنفعليهصانعاستئجاررجلىأراداذأ"

امفضةم!حباتفخحسى،....إ-أاجىرذالفضةمنحباتخصي!

اطخياووأجرةالفضةمن،حباتخمسأو....-!....لأأجرة

ءأت،حباتخ!سم!أللنقار،أجرةأالفضةمن،حباتخمسأو
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6للحدا(أجرة)الؤض!ةسن(حه.اتخمس)وأ!د!واهري(أجرة)المكط

سن(حباتخمىى)وللن!خار(اجرةاإث،ضةامن(حباتخ!صس!)و

الحصرانلحائكأجردالفضةمن(حباتخمس)ولددباغأجرةالفخهـحة

.،البناءأجرةالفضةمنحبات(خمس)و

)275(المادة

منحباتثلاثاليومفياجرتهافانسفينةرجلاستاجراذا"

.(/الفضة

2761(اوردة

يعطيأ!فعليه6(الجذفبقوةتسير)سفينةشجلاستاجراذا"

.؟الفضةمنحبة22اليومفيأصبرتها

2771(اكادة

يعطيأنفحليه6كورا06(حجم)منسفينةرجلاستاجراذا"

."الفضةمنالنسيقلسدساليوفيتهاأبم

(VA)2المادة

،شهوهاتمامقبلسهـصْوأصابهأمةآوعبدارجااشتى!ىاذا"

انتيالئقود.إسترجعوالمشتهـيبائعهالىليجهدهأ!(مض!يإا)فعاجه

.(فحها6

)!27(المادة

فعلى6بدعوى(مطالبةأو)كلطالباأمةأوعبدارجل/اشترىاذا"

.،،(الدعوىنتيجة)يتحهلأنبائعه

28(0)المادة

عا!ولمااجئبيةبلادفيرجلأمةأورجلعبدرجلاشترىاذا"

العبدكانفاذا،أهض!أوعبدهالامةأوالعبدهالكاكتشف،بلدهالى

.،نقودبدونسراحهمافيصلقالبلادأبناءمنوا!لأمة
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(182)4ثادة

اّ.إ!(أيبينأيزاطيقرأنالمشتريفعلىءا-رىبلادابناءكانااتالا

للتا!ب!يعطيأنالأمةأوالحبدصاحبشعلىدند!االتي6اضقواألالة

.؟أمتهأوبعبدهويذهبدفحهاا)خيالفضة(يالمخمض=)

)382!ه(لمادة

فحروعبدهأنهوثبت"سيديل!ستانت"لسيدهعبدقالاذا"

.،أذنهيقطعأنسيده

تمةالخا

الكف?الملك6حمورابى"لبتهاالتىالحدالةقوانين(هيهذه)

الحسنة.ومةوالح!الرشيدةالقيادةتهالأنابلا!ام!3ت(بوساطتهاوالضقيأ

تالرؤوسلذويمزعجأأومهم!لَنألمإ؟،ملاالملك6راشيحمرأنا

.مردوكا،لهحَاَ!مهممهمةعني9رأوالليلا،له1ليقدمهمأ!ذيناالهـسو!

القاسيةمشاكلهم(حل)عاىوأعنتهمأمينةأمايمنع!تلهمبحثتلقد

رة،:ااياهوهـبنيالذيالفتاكوبالسلاح.عليهـمثصرقالنوروجطت

اياهامنحنيالتيوبالقدرة6اينكياليههدانىالذيوبالرأى6وعشتا!

الحربوانهيتالجنوبألىالشمالى"نإحدوادابراستأحمملتكامردشث

ادعولحموالهناءبالصفاءينعمونالمدنسكانوجحلتالبلادوأرحت

الديالمحسمنالراعيفأصبحتالحظامالالهةفنادتنيءيى!!بهماحدا

حمدتاحضانيوفيءمدينتيعلىالوارفاظيونشرتءالحدالةصوبىلأنه

وحميتيبمبسلاموسايستهمكابحمايتيممواوقدْءوأكدسرمربا،دصعب

اليتيمالحدالةترعىقل!يالؤ!هتالقوييظلمم،ل!يانحميقةبحثَممض

.د،!والأر

المدعو()تمشال!أممامو"لبشهاهـلمتيعلىادنفيسةكد!عاتيكتبتحتمد
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وفي.عالياوايخلآنورأسهارفعالتيأهديسةابا.لا!!،اسعدالةاملك

يالعدالةالبلادلأقضىِكاوالارضكالسماءثابتهأسسهتمبأطاام!بدببهالأايى

.للمظلوآالعدالةامنحولكيالبلادشيأالنخطإو!،وحد

ليس!وقدرتيالمختارةهيكلماتيان6الملوكبينالبارزالمدكأنا

تسو\أنعسىال!يموالأرصْالسماءتاضي،شمثهرإةفباكأا،سنيا!لها

علامماْة-ىِاحديحْيرلاأنعممىسيدىءمردوذبا!ا؟ة؟البا،!عدانضي

ارزيأالايساك!لاني؟سمييذكرانوعسى(ا،!دونةثَلماتي-)!ةالمحمو

ثَلء.أصنفهلادا!ما6احه
امابميمتثلأنشكوىولهمظلومسخصدعع.

يتدبروأنالمكتوبةمسلتيفليقرأثمومن،العدالةملك)المدعو(قمثالي

!همانوعسىالثورَ،ىسسلتيلهتوضحأنفعسى،إكصينةأشوالىيئ

:(ويقولأضميرهيريحأنوعسىشثَواه

الديعللشعبال!قيبا،بأشبههوالذي6السيد-،حمو!ابي

ا،صسمامردوكان!صارريحققءربه،مردوكامرالى(اجا،الأ)ءنجنح!ني

الا:دالىءللشعبالنجاحويضمن6ربه،مردوكيسعدوبزاكجنوبا؟

أمامطبهبكللييصليودعههذايعلندعه.لدبا،دالمدالةويمنح

بتي.ر،بانيتوموزاربير،كص!دى

زرخلالتيوالالهه!ةالحارسةوالأرواحا!جاميةاطا/،ئلَا،عممى

سثمرءاافكارأيومياليخئبارْءالايساكيلا(آلهة)وإبيتإءي!،كي!96أ1

الابد(=)آالايانهايةالىربتيءوزارليانيتوم!بي؟مردواثأمام

ودائدسا.

كليماتعلىيطفظأن(بدي)البلا!فييل!رالذيأمدكايئ

التيالبلادقوانإقينيرلاأنوع!مىءمسلتيعلىكتبتهاالتيالحدالة

كانفان.قوانينييتلفلاأنوعهـمىضعتهاوالتياسلا!اوأنحمةشرعتها

فدعه6!الةالبلادمنحعلىقادراشكانبالسدطةيمتاتالشضص*أك
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اعسنوكالمسلةهذهتريهانوعسىمسلتيعلىدونتهاالتيال!طماتيتدبر

والسلطة.(الص!حيح)

تم!كهوخعتهاانتيالبا،دراْلظيمةنخرعتهاالتيالبلادؤوانينان

م!-وحةالقوانينلهمويرطبقالهـسودالرؤوسذويلشحبهالعدالةيمنحأن

شعبهرويفلحبلادهمنوالشرالخبيثدابريستأصلانوعسىلهمالنظام

هـالقوال!!شمشالألهااهداهارزيا6المدالةملك6حمورابيأنا

جوفا:للاحمقبالنسبةانهـاءمثيللهال!وأعماليءمصطفاةاقواليان

الشخصذلكتدبرفاذا،الم،عجابتستحقفانهاالح!حيمالىبالنسبةأما

وا\احكامييبطلولاقوانينييهينرلاكامسلتيعاىاكتبتهاالتيكلماتي

سن!!6مثليالشخصذلكحلَا!يوسعأنشمشفحسىءقوانينييغير

الشحنصذلكيتدبرلماذا(و).بالحدالةشمب"يقودانوعسى.للعدالة

أ"لألههلعناتيخشولملحناتهيوتجاهلىمسلتيعلىكتبتهاالتيكل!اتي

الس!ه-ئيومحاشرائعيرغه-أحلَا!اميوابطلشرعتهاالتيالقواْلينومحا

الحسق(بهذاليقومآصهـاأمرأو(اسميكحل)اسمهولَتبالم!!توب

أز!الخلاَ!الىدعانيالذيا،لهةابرانليا!عسى.المحناتاهذهبسبب

خحم!إنسانأيأوحاكماأواميراأومل!،كانسواءالشضصذلكبجرد

!إ-(با6انليلوعهـمى؟طالعهويلحنصولجانهويحطمالمللثأبهةمنلقبا

التيرا!الثريضرمأنصمل!خيسعمرءتتبدللااوامرهالذيالمصائرمؤهـر

ألىو!ى؟دارهعقرفيهلا!"اليأس(.بكون)وأناخمادهايم!سنلا

ثَلي(قح!وسنواتالعد!قليلةايامهيجعلوأنالويلح!!نصيبهيجعل

عيدينتهخرابالمشر!بأمرهيفرضأنعسى6مفاجي،ومرتدامس!خلام

لإد.أ!!نوذكراهاس!طواختفاءممل!!تهوتخريبشعبه(شملى)وتشتيت

معبدأ)فيم!سمةأواءهـهاالتيالجبارةالوالدةننليلالالهةعسى

أعامكلامهتربكأن6المثمرةالاف!!ا!ليتجلأبالتيالسيدة6اي!سر
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الملك،ءانليلتحملأنوع!مىكاوالقرارالحساب(يوم)فياتليل!لاله

روحهابتنساوأنشحبهوتحطيمبلادهتخريبفي(ا!ادتهنجصدر)ءان

.الماء/انسمااب

الالهة،احكمءاسبقيةلارادتهالذيالمجارالاميراينكيوضسى

المحرمةمنيجردهانءحياتيأياميطيلالذيشىءلَليرفالذب

يجهلأنوعهـى،وينابيعهانهارهيطمران؟عمى.يضلهشالعميقوالنهم

الالهعسىءتربتهفيالنموعلىقادرةغيرالسكانوحياةالخبز-حبوب

لكَىلالعدالةحقايمسْحالذيالأشضواالسماء5شاضي؟الجبا!شض!

وأنمملكتهأهـكانيقوضأنءبهأؤم!تالذي،الربءالحيةال!اففيإت

قراءقفيوعساهجشطقوةيحطموأنسبيلهأبخلوأناف!!ارهيعنبرلأ

وخرابممل!!تهاركانبزواللينبئهخبيثحظ(لهايتراءىأن(ؤأله)

.ي!*دى

الاحياءيبنمنفتقتلحهسريعاعليهةأتيفىَسةْالمهشمضىكلععةعسى

الأسملفيللماءال!طششبحوتريه(الدنجباالىجادفيأي)إ،علىفي

الديخالقي،السماءرب،سينالألهاعى.(ةا!لآخ!ا!حيماةافيألى)

ألىدمى.الحثَموعرشالتاجعندهيخرانالالهةيبنواضح!هد*ر!!

نأوعممىابداجشمهمنيةجررا،الكبيرك!!فابهء.لقيالرذنباعايهبلقي

يواجههأ!وعسى6والشقاءالهؤسفيوسنواتهوأشهرهح!حهأيامينهيئ

.الموتتشبهحياةء-ظهيجحلأنوعسىوالالمالسخطحكمهفي

،والارضالسماء(امطار=)مياهمنظم،البركةرب6اددعسى

أ؟ْءعسىءالينابيعمنالمتدفقالماءومنالسماءخطرم!!بص!مهأنءبءو

ويحومدينتهضدبغصْبيرعدانعسى6والجوعبالقحطبلادهيخرب

.فيضاننتيجةخرابالىبلا-ر

الدي(انليلأي)لايكورالبكرا،بن1،ابىصاشالمحارب،اباشعهـى
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دبإ-الىلها/هـىويحولْالقتالفيا3سلحتهيحطمأنكايممِنيعلىيسير

عليه.يطأعدوءويجعل

لمحىءاشه!هـتإياءوالحروبالمحاركسيدةكاعشتارع!مى

؟.!أ*-"!الةكأ..طام!مل!ضهتلعمتأن،بحكميئالفخورة،ال!هـيمةحاميتي

ألىضهـى؟خبيثلجاحالىْالجيدنجاحهعلبأقعسىكاالحانققلبها

نن!!والغوضىتضلمقانعسى؟والحروبالمحركةهيداننممااسلحتهتحطم

دماءمحم،رضا!9تشربأنوعسىمحاربيهخندلانعسى،الثوراتعليه

م!أ!ببهتريلاأنعهـمىءالسهلفوقجثثمنكوعةجيشهتجعلأنع!مى

بلدالى8"حلاليحملرلىالاعداءليدتسلمهانفمساها،هوأماءرحمته

إفياءلهلد91ْالذقيالمقاتل،الالهةبينالقويكانركالعمى.لهمماد

في.النارتشتحلكماث!بهالجبارةبقوتهيفمْيأ!كاالملحةرغباقيييانجز

ثمااطرافهويحطمالقويةباسلحتهشطرينالىيفلقهأنع!ى6الهشيم

طين.منتمثالأكانلو

ن.3تحرمهاتولدتنيالتيالأم6الرفيعةالبلادسيدةكاننتوعسى

بسدرةتنمولاانوع!مىاسمبلاتتركهأنوعسىلوريثامنخرمه

شحبه.وس!الحياة

اطرافهءتبليانالاي!ورفيشفيحتي6آنوابنة،كراكننعممى

.،طبيبداءهيحرفولايشفىلاممضوجرحخييثوو؟ءعضالبمرض

يم!نلامميتةعضةكانتلوكماوالكماداتالمراهمالحياةلهتعيلىولأ

حياته.قنتهيحتى(المفقودة)حياتهيندبأنودمى،دا*لهااستئصال

بمجموعهسا!آنوناكيالألهة6الحظاموالأرضالسما*آلهةعسى

تلعنهان6اليبابارمعبد(الطابوقالهة)ولييتو!للمحبفالحاميةوالارراح

مهلكة.بلعنةوجيشهوشعبهومحاربيهوبلاد.نسلهوتلدن

حتى6المؤكدةباللحناتيلعنهأنتتبدللأا!ميبكلمتانليلعسى

.،ال!لفيعليهققضي
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القديمالبابليالعهدمنقانوثيةمواد

يالمنش!سورةالقديمةاللغويةالمعاجمضمنظهرتلقد

منالصفحاتعلى)"an،a-ittishu"،باسمالمعروفةالمسلسلة3"،)1(.طأ

لايمكنالتياقانونيةاالموادبعضالقديمالبابليالعهدفترة(من109-601

وهيالكتابهذافيمناهاعرةالتيالشرائعالىالحاضرالوقت!بنسبتها

كالاَتي:

)1(المادة

يحلر،أن(الأبأي)عليهء(أبيلس!تأنت)لابيهابنقالاذان

."ويبيحهعليهالحبوديةعلامةويضع

)2(المادة

نصفيحلقواأنعليهم(أميلستأنت)لامه!31بئقالاذا"

مقويطحرد(لغيرهعبرةليكوناالمدينةَداخلويقودوهرأسهشعر

."البيت

)3(المادة

الألبيتيخسرفسوف(ابنيلسستأنت)لابنهأبقالاذا!

.،والجسدار

41(اوردة

البيتخسرفسوف(ابنيلستاشت)لابنهاأمقالتاذالا

.،والاثاث

5 ( )i LLI

؟أنعلليهم(زوجيلستأنت)لهوقالتبعلهازوجةكرهتاذالا

.،النهرفييلقوها

.Landsberger,Materialien zum sumerischen Lexikonدلأ8!!.كا
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(6)ةداثا

يدفعأنءلميه(زوجتيلستانتِ)لزوجتهزوجقالاذا"

."الفضةمنمتانصف(امةلَض")

71(المادة

وأهربأوضاعاوالحبدماتثمومنعبدارجلاسضأجرإذا)،

انحبدألصاحبالمؤجر)يدفعأنفحليهءتمرضإوالعملعنأضراب

ثا.الواحدلليومأ!جرةالحبوبمنواحدا"باْلال!

ش!اعتقدماىفاعالأهةإالماكل!الأ-خيرابا)ف"االمةصود:ملاحخحةأ

فكلأجرةبربالحىمنواحداباناالعبدلصاحبيدفعأنيجبالموءجرأن

ء!صرابه21أوهربهأوضياعهأومماتهقبلالاجيرالعبدإشتةلمهيوم

أضفسه%إهذايرفضأنالقارىءيستطيعالحالوبطبيحة.مرضهأوالعملى

.المادة*رزهبض!وصآخراعتئدلديه!انإذا

)8(رردة5

."عليهالحتعاهـفبالكيلحبوبالهيدفعأنفمليه،فضةيدفعلمإذا)،

)9(ارردة

يضيفأنفعليهء(الحالفي)الحبوبدفع(ي!ستطيع)لافاذا"

(11.!الحصادوقت)الحبوبيدفعوثَورلكَ!كفائصرب3الحبومنقامئة

(01)المادة

،(الدفعوقت)الحبوب(سر)واْلخفضءفضةيدفعلمأذا"

."وفائضهاالحبوبالحامنهايةفييدفعأنفيمثَنه

(')1إ!لادة

كفائفت،شميقلا12يفيفأنفحليه6فضةدفععلىقادراكاناذا"

.(الفضةمنكحنالكاسص
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(21)(لمادة

منوأحدشيقلكلم!بليدشعأنفطيه،فنه!ةيدفعلماذا"

.،الخبوبمنواحداكوراالفضة

سوسامنقاثون

الاراضسبحيازةقانونمنجزءيتضمنواحدطينيرقيمثهـعلىلقد

لعقو!كبيرةمجموعةخص!ال!ؤجمهذاعافتتزقد.سوساأ!دينه

ق.م(1646-1626)كث!ادوقاآميانملكزمنالىبتاريخهالحودشخصيةْ

.،ق.آ4918-4959)الاولىبابلسلالةملوكءد!العاشرالملكوهو

فصلىمندالميةبصحورزرمس!ونةسوساكانتبالذاتالفتردهددي

قب!منمقننةكانتيبدوماعلىالمدينةهذهؤواْلين5شانولذااصساضحهبئا

!مكثيرفيهالأنإصددهنحنالذيوالقانون.ا،كدية1اطغةوباالساب!ت

ومعالقانونعا-"المدونالطينيالرؤجمأحمابالذيالتلف.سمب%الن!!!

الاصوليةالقضايايناقشانهواخ!سحااحبحعوانهوءثءفتب!ىمالىاتهذا

-:ألقانونهذاحههـلانخلرالمقا!اتo!ازفي

0317-314.bylonianLaws, pاDriver and Miles, The Ba

-:القانودتمنتبقىماإناهأوفي

حيازتها.يرادالتيتهاومدح!والدورالحقولىلا:الوجط.

.....حيازةرغبفانوءلمحقاتهادورعدةيملكالذيالرجىل

.....يأخذلاانيجب،ومدحقا.ةكلا!احدةلدار

.....حيازةرغبفانوملحقاتهادورعدةيماكالذيالرجل

رغصفان.....آخر(شىءأي)يملكاش.....بأخذالأأنيجب

.....يأخذلاانعليهءوهـلمحقاتهالداره......الىحيازذ

وملحقاتهاالعبدداريأحشذلاأنعديهءسوسامنمواطنةتزوجاذا

وملحقاتها.المرأةدارياخذلاانوعليه
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"......نجستانايملكالذياسجلا

!لأالذيالشخصيأخذهان......مسملةعلى......لم)اأالفأ

لسوس!،حاتاصنةاصوااأيأخذهلأأنيجر......رلأبستانايمل!

أ:يهم.م!هـاثيأخذو-،اخوتهـاأو.أبيهاكح!للَا،ت،تأخذأتبجبأ

سرفو.....ه.ومدحقهـاتهاالمرأةداررأخذ،بيتهافي!والسأكن

."......الى!ث!خسحمون

كاشيةاوبابليةدانونيةمواد

"/1!ب!حد11تالفطينىِهـقيمطماكمدو.لة.ليةقانوا*موثجدت

مرا.وثولى9المبابلسلاالةالىتحودأنهاالموادهذهبضمحوحىاعتفدوقد

هذا.(.مث1176-1465)الكاشيالعصرالىتعودأْلهااعتقدأخرى

لوحامجموعتهفييضماسطنبولمتحفأنالأسخيرةالاَونةفيقيلوقد

بخصوصىانظر.الاَنبصددهانحنالتيالموادنفسعلىيحتويكاملا

-:الموادعذه

323-931..Driverand Miles, The Babylonian Laws, p

القانونيةا!واد

1U30(1.)

رقيمهيوضحونر......والالهأماميفصحونسوف......"

اخرجه.ماكليدفعأنعليهءالتقريرانكارهبسبب.(عقدهأي)

.؟يقتلأنيجب،ادينهتسديد.منيتم!نلماذا

.)2(المادة

وأحبوبااموري:(أمكانالاصل)أكديمتجولبياعأستلماذا"

أجلمنأومشتركةتجاريةرحلةأجلمنمنقولةأموالأيةواIنقودا

:عليه(عقده=)رقيمه(يلغى=)يكسرلأأنيجبءالربحتقاسنم

077،!التزامات"منصكلليهماكليدفعأن
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(3)ةالماد

م!شهأآخرصي!ءأيأواإنقرأف،حبو/1صةجولبياعاستلماذا1))

.،......الربحتقاسمأجلمنأومشتركة(تجا!يةرحلةاج!!

)4(لمادة1

كلماتها.م!شأآصهـكلمةعدامايذىلثىءإةاطااهذدم!تيىقلم

5)المادة

اجلمنالحبوبودفعالغلةضريبةاجاطمنالحبوب(*فع)"

أظاماطدوقدالملكلان.ا!لصإتقدسو%وم)9(مدينةلبةشصرنصنى

مديضهجنودلد!عحكمةيستدعيلاوسوفيجمعهالاسوفوانهالمبلاد

.(دورهمضريبةأجلم!ضماسوخوم

6)المادة

ةصا!او(قرويا)فلاحاللمحكمةيسمتدعيلاسو!الجابيان"

الملئهلانءكخريبةالقصرالىبالوزنوالمحضةالبيرةحبوبدفعممنبيرذ

."للبلادالنظاموطدقد

)7(المادة

ماتسترجعلاسوففأنهابيرةاوحبوبابيرةصانعةاستودعتاذا"

.،أبنفسها)استودعته

لم(9-8)تانلمادا

فقأنهامضمونهامنيتبينكلماتبضعسوىمنهايبقلم

.البلادفيالنظامالملكاصدوانبحدالسمكبصيادين

عندماال!رةصانمةانهوالسابعةبالمادةالمقصوداناعتقد:-ملاحظة

الاتمافوفقاليهايحيدوهاانعليهمبيرةاوحبوبا(عملائهالدىاتمستودع

("الهـخايررأأليخالبامنابععندتقعمدينهَسوخوم)1(
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اصبحاكظاممادامبنفسهاالبيرةاوالحبوبالىاسترجاعتخولأوص،رف

.البلادرائد

العديتالبابليالعهدمنقاثونه!ةمواد

طينيلرقم،ملخصاPinches-بنجس"نشر1883عامفي

البابد!ثيالحهدمنقانونيةموادعلىيحتويالبريطافيالمتحففيعحفوق

بكاملهالسصنشر9188عاموفي(م.ق953-009حوالى)الحدبث

-:فيترجمتهبنشرع9،ا-صأ-يايزر)قامعندماوذلك

.derWisاusi: schen Akademieاhte der preبمW = S، itzungsberiولSP

,senschaften,.9188ا Berlin

'lAفنكلرمنكلالرقيملفس!بايزهـبترجمهْ.كلدشقام inckler

-:كالأتيَالنكسهيلهذاالقاْلوْليةوالمواد"ولeissner-يسنمحيو؟!

القانونيةالمواد

(1)اررد!

شحلهتأنهاْ-نلالهامنيتبينكلماتبضعسوىمنهايبقولممهشمة

ل!.حقبجما

21(المادة

واحدكلبرهانهيقدمسوف............./،

اتنانج(اساسعاى)تقد!حبوباالحق!لصاحبيصطىسوفأحقلارعىَ

إس-اس!!)علىتقدل!فيالحقلرعاهمابقدرحبوبايدفعانوعليهالمجاورلأالحق!

."المجاورالحقلكماْتاج

(أ3)اووفى!

واحدث6جوانبهيقوولمللسقيمياهمستودعرجلحفراذا"

الحفلصاحبالىحبوبايدفعانعايهكاجارهحقلواغرقتسرةالماء

."(الأخر)جارهحقلانتاجعلىلمحياسا
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(t)-دةلماا

.كلماتبضعماعدايذكرشيءمنهايبقولمتالفة

5()(لمادة

او!هحقلبخصوحم!(عقدا-)اصينيارقيمايختمالذيالهـجل"

ولمبذلكوكالةيعمللمولكنهكانسثضصايباسموثيقة(خثم)إو

باسمى"كتبالذىفالضمضص(العقد)الطينيالرقيممنبنسخةيحتفظ

."البيتاوالحةليأخذسوفوالاتفاق(الحقد)الطينيالرقيم

)6(المادة

اخذعىنبعدوظهرتلقودمقابلْاماءعدةباعالذيالشضص"

وحسبكاملةالنقودالمشتريالىيجبدانالبائعفعلى6خمد!ثدءوى

ل!لالفضةمنالثسيقلنصف!يدفعانعليهاطفالاواررنفاذا.الاتفاق

.((أححن!الالاءت)واحد

)7(المادة

حقل-!ت(اكَصانا)قلحتاوبالبراعماضرعملاارت!متالتياإرأة"

عليهأ!احْرشيءايمناوتنورمناوقاربمناخشابااقتلدتاورجل

صاحبالىالحقلكلننقاقالذيالخشبوزناضحافثلاثةتدفعان

شيء-اياوتنوراوقا!بمن(الخشباي)لةلمتهقدْكانتاذا.اسقل

...ش!هـآبفي.سببتهاالتيالخسارةاهـالثلا!ةتدفعانعليها6اخر

م!ولىَ.فارخحقلالطينيالرقيمعكيوجدالمادةهذهبعد:-ملاحغلة

.!تدو!لم(ولذا)منتهيةغيرقض!بته":-مايليو!يكلمماتبضعفه"

)A ?oL1i)

لسم!الوووالد.آخرشصللأر3بئكزوجهبنتهشجلاعطىاذا"

إ!روسهاووالد.لأبنهواعطاه(العقد-)الرقيمعاىشيءكلحددفد

(زرالاقما!العقود)ا)طينيهالرقموكتبوااخر(عقد)!قيمبنتهحددجهازقد
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(،عقودهم)الطينيهرقمممضمونمن(الممستقبلفي)يغيروالاأنعليهم

واطلعلأبنهال!فمفيحددهاالتيا!،شعياءءنينقصلأالىْاحريس!!اارروأوعلى

وتزوجالريسوالدزوجةالأجلوافىفاذا.عليهاأررهـوسةأوالد

الاحْير-الزوجةإلأ!اُفانءاولأدالهلدتوواخرفجةزو(انوأيد)

."ثرونهمنتبقىماثلثيأخذوذ

)9(الما!!

طينبرقيما(بذلك)لهاكتباولأبنتهبجهازوعدالذيالرج!لش،

معيتناسبجهازابنتهيعطيانعليهءمل!!بتهتناقصتذلكوبعد(ع!ت!ا)

للختنولا(يس!الحروالد)لدحيىوالأيجوزءسنلمأَجتهتبعَىما3

."اتفاقهمابنوديغيراانالحريهـص!(1

109!ه2!الما

تلدلم)=الزوجه(والبنتءلأبنتهجهازااعطىالذيالرجل/

....والدهابيتالىيعودانيجبفجهازهاالاجا!وواهضاهابنتااوولدأ

()11اور!،

....ولدلأحمايةفي........./

."تختارهشخصايالىاوهـشجهاالىجهاؤهاتعطيانحمكليها

(21)المادهـ

بنفسهابنتااوولداتنجبولمجهازهازوجهااستلمالتيالزوجة"

زوجهاممتل!ظَتمنجهازالهايعطىانيحبهبءإ،جلاهـوجهاوواو!

تآخدانءفعليهاهبةمنحهاقدزوجهاكانفاذا.(الحقيقي)جهازهابقدر

القضأةفانجهازلهايكنلمفاذا.علاقتهافتنتهيوجهازهازوجها،هبة

الممتلكاتوتلكيتناسبزوجهاممتل!حاتمنشيئالهايمرصْونصف

.!لهاويمطى
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(31)ة!الماد

الاج!!وافىذلكوبعداحلفالالهوولدتزوجةرجا!اخذاذاا)

رجل()بيتتدخلانالمرأةتلئطقررتثمء(الزوج=)الهـجلذلك

51أهدماوكلأبيهايبتمنجلبتهالذيالجهازقأخذان!باستطاعتهاآص

دامتوما.يتزوجهاانترغبهالؤيالزوجذاكوباسضطاعةز!جهالها

)بالجهاز!يتمتعاانوزوجها(هي)ايعليهما،الحياةقيدعلى(الزوجةإ

الزوجاولاديتنغاسمسوفمصأتهافبحد،الأخيرجهالزشا،احصفاأ!دتشفاذأ

."بالتساويالأخههـجهازهااالهـوحثهـاولادأ/،زل

()14(لمادة

.كلماتبضعسوىمنهايبهتولممخربة

()15إوردة

الاجا!وافىفاذاءاطفالالهوولدتامرأةتزوجالذيالرجل"

يكولىانفبعد.امحفالا1(ثَذلك))"وولدتاص!ىاىهـأةززشخوجت!نَرش

الثاخينيأحْذواانالسابقةالزوجةاولادعلىفان'اجلهالىذهبقدالوالد

اخراتهبماما6الثلثأيأخذون)الثانيةالزوجةS:واو6الوالدانترذعما

.".بابل............الوالدينيتفييحشنلأاللايّ

مة!ىملاحظة

انهايحتقدحمورابيشريعةبحداوردناهاالتيالقانونيةالموادجميعان

بعد.تصلنالمكاملةقوانينمنمقتبس!ةمد:سية1أستنىإخات

صالفهارا

مycylءto.,بئفهرست-،

سلااةوممأالاولىبابلسلالةمنالعاشرالملكوهو:صادوقاآمي
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صا-وفاوآميق.م.ا-4984915منبابلفيحكمتلأموريينمنثص

..ف.ما-6461626منحكم

او!ءدين!هفيحكمتالتيالثالثهاورسلالةمؤسس!:اشرنمو3

حَأحم.الحراقفيال!وت!تح!مءاقخ!مواالذي!تالسوعريينم!نوملوكها

حات5نةء!ءورحةشرأزومكلقننوهو.مق3021-2111مناورْلمو

.الآنحتىالينا

-75"2حوالي)الأولىال!ثلىلىلملأمةكللموكثامنوهو:اشوكاجينا

سنواتثالأثحواليزاستمر.مق2355حواليح!صيمهبدأ(.مق2352

القوانينسمنقدأ.لهكتاباتهفيوذكراجتماعيةباصلاحاتاورشكاجيناؤأم

افلكهواوروكاجيناعلىؤضىرالذي.بحدالينا.إ!اطلمقوا.لينهول!ن

الييسترلمالذيزاكيزيلوكالالمدعوىآوماسلالةملوكمنالرابع

آرعاسلالةحكمت.الاك!يسرجونعليهقضىحيثطويلاالح!!م

.مق0235-0025حوالي

4918-ولىا!9بالسد*لةملوكء3!السا!سا،لمكوحو:حثمو!ابيص

إلشزجتصاحبوهو.مقي2917-.175منحكمهدامق.م4915

البابلية.باللغةوالمكتوبةبأس!،المحروفة

0188-منحثَم.الأولىابابلسلاإةماوك"لاْليو!و:سموالأايا!!!

..مق1845

الملكووالدالأولىبابلسلالةملوكخامسوهو:مبل!سينص

.ء.ق1813-3917منح!3حمورا!يما

حوابشيبابلمديتةعْزاءيلاميملكحصوو:نتيلاخرثتكأوكْ

قهوسوساالىبابلم!ت/حمورابيشريحةنقلالذيرهو.ق.م1719

.المذكورةيهةالشرنصوص!!منقهـسمامحاالذى

V-902)ايسنسلالةملوكمنملكخامسوهو:عشتارلبت
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,&YN t)الثمريعهمقنينوهوق.م3491-2491منح!صم.ق.م

نمةقاْمادةعاالخمالهوتحرفناالسومريةباللغةوالم!توبةبأسص"وفةاهـعم
كو-ى.

لا.البالليهباللغةم!ضوبةراحدذ

.!32-حوالي)الثانيهل!سسسلالةملوكاخروهو:خاْدي3ْ

-:1392حواليحثَم.كود.بابسلالةكذللثالمحروفة6(.مق9021

ق.م.9021

لمدنiءبأله"مافهوست-3

الغربالىكم06حواليوْأقع(بسمايه"باسمحالياتحرفو:أدب

الحالية.الديوانيةمدينةمن

ايكىالالهعبادةثَزر2وهيالقديمهالسومريةالمدنمن:اريدو

الحالية.الناصريةمدينةمنالغربالىكم04بحدعافوتقع(آيا-)

وتسمى،مهاشرةليهـدجلةءفْتنكعللأشوريينعاحسىصةاقدم:اشور

الحالية.الشرقاطناحيةمنالجنو"بالىكم5تبحدوالثصقاطقلمة

وهينفرمدينهوحتىر*دادجنوبمنتبتدىءالتيالمنطقةوهي:اكد

عاعسصة+كذلكهيشاكد.خاصةبصورةالساميونس!!نهاالتياهنطقةا

يحدد-ولما)جوسفيهشربوتقعق.م9215-0235الأكديةالسلالة

بعد.موقعها

3االحراقمنالجنوبيالقسمفيالسومريةالمدناكبرمن:الوركاء

على(تمّععشتار=)ايناناوالالهةالسماءآنوآلهالألهلهـعبادةمركقاوكانت

الحالية.الخضرلاحيةءتْالثمرقالىتقريباكم15بعد

اعجنوب؟الىكم01بعدعلىالشهههـهالسومريةالمدينةهذهتقع:اوش

.)=سئن(ننارالقمرألالهءبادةمركزرهيالناءصريةمدينةمنبيالغر

غربي،تقريبأكم01بعدعلىوتقع(جوخه"باسمحالياتعرفو:اوما

الرفاعي.وقضاءنيهـالغراف
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الىكم25حواليوتقعدهاسمرتل"نجاسمحالياوترف:أيشنونا

هدهباسمتحرفشريعةوهناكالحاليةبحقوبةمديضةمنالشرفيالجنرت

كذلك.ايشنوناباسممحروفةلمملكةعاصمةكانتالتيالمدينة

منبالقربتقع(البحرياتا.بشان"باسمحالياوترف:أيسمن

-9691حراليحثَمتالتيابنلسلالةعاص!مةوكانتلفرمدينةْ

.لى.مص!317

وسحطالاكثرعلىوموقحهاالقديمالبابليإحهدأمدنمن:ايني!ي

كا؟تالتيا-دنمنوهي(اكدكليةاْلغلر)بأكدأ!سساةاالمضطقةأ!ش!عالماو

.(ادد=)اشكوروالعواصفالجوآلهلعبادةمراكزا

عاصمهوكاشتوالحديثالقديمالبابليالعهدمدناشهرءنئ:بارل!!

الرضوبالىكم09ر!دعلىوتقعال!لمدانجينوىاجمةولى111بابا!سلالة

الحالية.الحلةمديشةمنوبالقركببغدادمن

ثَم01حواليوتمح"نمرودبرص"باسمأصياحاوترف:سيياباىحص

الاثرية.بابلمدينةمنأجنوباالى

اينيكي.تحتانخلو.ايني!يم!ينةنفسوهي:كرا5بيت

حوالبعويبعدبغدادمدينةحدودخممنالموقعهذايقع:حرملتا!

أالجديدةنجدادقرب)بغدأدمدينةمركزمنالشرقيالجنوبالى81

."يومشاد"كلشالقد.بمواسمها

بالضبطموقحهااعرفلاالقديمالباةلميالحهدمدنءن:!تول

الحالية.هيت!دينةمنبالقربانها!يعتقد

منجداقريبةوهي،النغره!باسمحالياوتعرف:كلاماخرساك

.(الاحيرتل=)كيشمدينة

يطلقالاسمهذاوكانوالارضالسماءرباطومعناها:؟ررانكيَ

.(هـونه-)لرمدينةْفياصعاجدأدخطقةعاى
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الىكم22بعدعلىوتقع،الدليمتل"باسمحالياوتعرف:ديلبات

الكفل.شرقيشمالكم09لَذلكوتقعالحلةمدينةمنالجنوب0

اومامدينةمنالشرقيالشمالالىمتراتكيدوبضعةتقع:بالامش

.،ابريخ"باسمحالياوتعرف(جوخة=.)

بغدأدمنالقريبة،هـابوحبهباسمالآنخرائبهاوتسمى:سيار

الحالي!ة.المحمو-يةومدينة

.ايرانمنالشرقيالجنوبالىوتقععيلامعاحسمه:سوسا

سوتوحتىنفرمدينةمنالجنوبالىالوأقحةالمنطقةهي5:سومر

.السومريونخاصةبصورةسثَنهاالتيالمنطقةوهيالحاليةالشيرض1

بعدعلىتقعوهي،فاره"باسمالاَنخرائبهاوترف:باكشورو

.()=جوخهاومامدينةمنالغربالىتقريبالَع/03

موقعهااعرفلاالقديمالبابديالحهدمدناحدى:شمشصوبور

الأثرية.بابلمدينةحواليتقعالأكثرعاىول!ضهالالضي!

دجدةنهرمنالشرقالىوتقعالقديمإلميالباالعهدهدنمن:كازالو

.،نوش!دا5الالهعبادةمركزوهي،الحيكوتمنحبالقرب

وتقع،تلو"الحديثواسمهالكشدولةمنجزءهيو:سسو

أئثمرقالىقليلاكذلكوتقع(حاليا)-الهبةلكشمنقليالأانثمالالى

والرفاعي.الشطرةبينالمسافةمنتصف-من

الشمالالىقليلاوتقع،انراهيمتل"بأسمحاليا:تص!ف:كوثا

.بغدادمنالجنوبالىكم05وتبعدبابل"نالشرقصت

إلىكم15حواليوققع،الأحيرتل"باسمحالياوترف:كش!

.الاثريبابلموقعمنالشر!

الى!م02حوأليوتقع"السن!سه"باسمحاليارفوَ:"لأ.سا
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لارسذلسلالةهركزاوكانتالأثريالوركاءموقعمنالشرقيالجنوب

..م(ق2502-763؟حوالي)

وعاكما.الراقمنالجنوبيالقسمفيتقعمهمةسومريةمدينة:لاصش

!مالشرقالىكمْبرقريبا03مسافةوعلىدجلةلنهرالشرقيالجانب

سادتمدنثلاثمنواحدةوهي"الهبة،الحديثواسمهاءالشطرة

-rrA!حواليكوديا)=سلالة"والثانيةالأولىلكشسلالةسيطرةفيهم

.(م.ق9021

كم25حوا)يوتقع"جدرتل"باسماليومتحرف:شابرما!ث!!ان

داأومدينهو(ار.هـت-)رْبالأممدينةمنوقريبةسكرقلغةمنالغربالى

.(جوخه=لى

لهرعلىتقعالأغلبوعلىالقديمالبابليالحهدمدنمن:مالقوم

دجلة.فيديالىنهرمصبمنقليلاالجنوبوالىدجلة

حاليهالموقعتخترق.لأوالسدومونه"باسمحالياترف:ءهـد

1تقدربمسافةا"،ثريالموقعهذاويقع(بصرة-بغداد)القطارسكة oكم

الحالية.الديوانيةمدينةمنالشمالJا

!هبهماالمقصودانويخمنالقديمالبابلي-العهدمدنمن:ميرا

لابالقربوهيالحريريتلاليوماسمهاالتيالفراتنهرعلىمارىمدينة

السورية.الحدودداخلالبوكمالمدينةعن

عنهااوتبع!عنكمنبالقربرتقعالمشهورةالقديمةالمدنمن:نفر

باللف"وتلفطانليلالالهعبادةهركزوهيمتراتكيلوسبعةبمسحافة

."نيبورفىوبالاكدية"نبرو"يةالسومر

مسنالشرقيالجانبفيوتقعالأشوريينعواصمآخر:نينوى

دجة.نهرمنالشردتىالىكم1حواليوتبحدالحاليةالموصلمدينة

الآلهةبأسماءفهرست-3

ئ!ء
.،:اش!س"يةالسومرباللغةيلفظوالعواص!وآلهالطقسوهو:ادد
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ولمحياسو!بابلمنطقةميخلابديوألاشوريينالبابلينءتؤبلقدس!

اينيكي.مدينةفيوكذلكوحلب

باسميحرفومدبدهالبابليينعندوالحربالوباءآلهوهو:أرا

.(حالياابراهيم)=ْ؟لكوثامدينةفيميسلام

الغلة.آلهوهـو:اشنان

اص!حالهتأخرةالفتراتوفيالالهةجميععلىيطلقاسيم:الآدوناكي

!ص-

هالأرضآلهةهبمالذينالايكيكيآلهةعكسعاىالسما،الهةيحنيالأسماا

البابليالحهد!يالسما*آلهةتعنيكاْت11،ي!بلَايلهةانالصإممع

.القديما

مدينةعبادتهومركزايناناالالهةابنويحتبرالشصمم!اصهآهـوش:توإو!لم

."شمش"الاكديهباللغةويلفطلارسا

الالههذاويحتبرنفرمدينةعبادتهومركزالهواءآلهزهو:اْللإل،ص

نفممدينةفيومحبدهالالهةبأبيكثيرايوصفوالسماءآلهآنوللالهابنا

."ري!سا"-بدءى

4عبادتمركزوكان.الالهةوكبيرالرئيهـرالسماءآلهوهو:آْلو

لمحيميوجدحيث"كَولاب"بوالمدعوالوركاءمدينةهنالثانيالقسمفي

لالمعبدويدصىفوقهاومحبدهالمذكورا؟لألهزقورةالمدينةمنالقسمهذا

كذلك.لعبادتهمركزااشورمدينةاصبحتاطتأخرةالفتراتوفيأ،يب!!1

الايهوهيكذلكءآنواِلهالسماالألهزوجةوهي:شَاورا

.أآننو

اينكي.كلمةتحتذكرماالالههذاحول!انظر:أيا

.العظامالمسما،لألهةالبابليةالتسميةوهي:اي!!ي!ي!لم

وهيوالقتالالحبآلهةوختبرالسماءشهدة:(عشتار=)اينانا
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،قدتحمو:له1الاحبيبهوهـيالقمراِلهسين3أوالسماءاِلهآنوالألهابنة

جه.البابةعضمتارا!،لهةن!وهيالوركاءمدينةفيقدست

أكأكدود!ديخنةب3ء:ادتههـموهـلَزوالح!حمةالماءاِلهوهو:اين!ي!!

القافيم!و،أيا"اليابببةلالل!ةا!لألهه!اويدعى(آبسر"يدعىوممبده

."نوددود"

ايشنونا.مدينةالرئيسا،لهوهو:تشباك

اْلأدهعرأحستيعبرالبابيةالعهودشْيولَآ-!تسومرياِلهوهو:توتو

نابو.الالهأومر؟وث

اينانا.الالهةالقابأحدوهو:تيليتوم

هـصِتوبا،خصالأوسطالفراتمنطقةفيعبادتهسادتاِلهةدكان

آشوكأ.بلادفيكذلكرقدس(ق.م0235-9215)الأكديةاالسلالة

أصدءووااينكيالالهزوجةالالهةهذهقعتبر:نونادمكال!لم

.مردوكالاله

.مردوكالالهزوجةالالهةهذهوتعتبر:بانيتومزار

كيش.كلدينةفيعبادتهومركزا!جربآلهةاحدوهو:زبابا

الات-الحيواصهاِ!أش!صان"للالهالثانيةالتسميةوهي:سوموقانْ

الوحشية.

.سينصالالهويحتبراور.دينةفيعبادتهومركزالقمرالهوهو:سين

.()=شمشالشمسالهوالد

.(حالياجوخه-)اومالمدينةالرئش!الالهرهو:شارا

ثَلمة+تحتانغلر1،اوتو"سومرياويلفظالشمساِله:شمش

".سيارمديخةعبادتهومركزسينالقمرالهابنشمشويعتبر6(اوتوس

واللبن.الطابوقالاهة:لبيتوم
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عاصى-.4أكدم!ينةفيعثصتارالألهة،معبدوحصو:ماشاولأي

سياهـ.فيا/لآنونبصوء!بدكذلاثو!والأكديةنالصل*اظ

اورنمهالملكقب!منبني.لارسافيشمش9)"إامهبدو!ر:ايبَبار

سلا!ملوكأحدرنجسسينالملكؤبىمنووسعالثالثةأورسلالةصؤسس

.ق.م1822-1736منح!مالذيلارسا

.لينوىر-ةْمدوثبارسبجاذةمرفيجابوالألهءمبدوهر:ايزيدا

.نينوىمديته

.إلبامدينةفيوك6مراصلالهالرئيسالمكل!دوهو:ايساكيلا!ى

.أورشيا)ضاالق!رالهمعبدومو:لو.كال،أيكثلىْ

الجب!"بيت"11،سمومعنىكفرفياْلليلا!لألهمعبدو!و:أيكور

انليل.الأ)"القابأحدكذلكبرهو

اوعامدينةفيشا!االألهمعبدوكلو.الحاليالبيتويعني:ايماخ!لم

الالهءمبدوهو!بسمايه=)أدبفهوننضرساكننتوالألهه!ومحبد

بابل.فيدد(1

م!ينةفيالحربآلهةاحدزباباالالهمحبدوهو:اورساكايميتي

يهيثس.

.نينوىفيعشتارالألهةمحبدوهـو:موشمولضرأي

لكش.مدينةفيننكرسوالالهمعبدوهو:أينينو

مد.؟:ةفيوالحربالوباءآلهةاحداِراالالهمعبدوهو:لأمميس

.أابراهيمتا!حاليا:)كوثا

-016-
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منكامتقومأنهاعداكماكثيراشيئاالالهةهذهعنيحرفأ،:ماحا

لأ.الوالدةالسميدة"ننتو"الالهة

يدعىبابلفيومحبدهبابللمدينةالرئيسالالهوهو:مردوخ

.ا.لشهورةيعتهشرحمورابيأصدرالالههذاوبأمر،ايمهماكيلا"

البابديةزالتسمميةأوركلدينةفيعهادتهومركزالقمراِلهوهو:ننار

."سين"هيالانهاطذا

اظيالالهابنويعتبرالمسفليالعالمالهوهو:لaنو

كذلك.الضوءاِلهيحتبروْلهوالبابليون

هـحلهيحلأنقبا!ايشصنونالممل!صةالرديسالألهاوهو:آزونن

.زيدا"نئ!صثر"الالهوالدالألهاهذايعتبرو.تشباكالاله

.الوالدةبالهـسيدةوتدعىكيشمدينةفيالى*مالالهةوهيننتو

(كاءالسورمدينةمنجزء)"كولاب"فيقدستاِلهة:ننسينا

ثانىِ"شولكي"الملكوالدةاعتبرتبحدوفيماكد!!امشوالدةواعتبرت

ايسحن".لالمدينةالرئيسيةالالهةبعدفيماوأصبحتالثالثةأورسلالةملوك

كبيرعددوهناك.الصيدوالهالحربالهالألههذاويدتبر:نسورتا

نمرودونفرفيعبادتهمركز.الالههذاحولأعماليةالسومرالملاحممن

انليل.الالهابنكذلكويعتبر

.الهواءالهانليلالالهالقابأحدوهو:نونامنر

بداولبرأسماءفهرست-4

ايخيم.مدينةفي"ادد"الالهمعبدوهو:كلكالاودأي

ومحناهاريدوم!يخحةفي(أيا=)اينثَيالالهمعبدوهو:أبسو

الحمق.ياهيبت

وتقسالوركاءفيايناناالانهةمعبدوهوالسماءمعبدبمعنى:أناأي

.الوشكاءفيالزقورةحولالمحابدمنطقةعلىكذلكيطلقالاسم

-915-.
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ستالة!و

ضوعالمو

المقدمة

التمهيد

اورحمتلموشريعة

اورنموشريعةحولالملاحظات

نون!قا

عشارلبتشريحةحولالملاحظات

جديدةقانونيةمواد

ا!بخسصش!وصسس!قانو

ايشنوناشريعةحولالملاحظات

شريعة!

يحةالشرمقدمة

يعةالشرمواد

الشريعةخاْنمة

يمالقدالبابايأحهدامنؤاْلونيةءواد

سوسامنقانون

الحديثالبابليا!هدامنقانونية!واد

الفهارس

الأعلامبأسماءفهرست

المدنبأسماهفهرسى

الآلهةبأسما"فهرست

المعابدبأسماءفهرست

-161-

.\.ث!أ

4-2?

13-02

21-36

37-47

47-56

57-58

95-71

72-8V

97-142

85-98

138 - 8M

138-429

143-145

145-148

148-151

151-161

151-153

153-156

156-915

959-016
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بغدادالا!طنيةالمكتبةفيَالأيداعرقم

للطباعةالحريةداو

الجمهوريةمطبعة

73!\بنداد
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